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ேதாழர்	வலம் ரிஜான்	எ த்தாக.
(“ெமட் "	இதழ்	1983	நவம்பர்)

கைததான்	ஒ 	எ த்தாளைன	கவிழ்ந் 	ேபாகாமல்	பார்த் க்	ெகாள்ளேவண் ம்.
ேபர்	வாய்ந்த	எ த்தாளராக	இ ந்தா ம்,	சீர்	வாய்ந்த	கைதயாக	இல்லாவிட்டால்,
ஒ 	எ த் 	தன்ைன	எ ந் 	நடக்கவிட்ட	எ த்தாள க் ப்	ெப ைம	ேசர்ப்பதாக
இ க்கா .	 .	ச த்திரம்	ேபான்ற	சில	எ த்தாளர்கள்,	மக்களின்	மன
மண்டபங்களில்	ம டாதிபதிகளாக	இ ப்பதற் க்	காரணம்,	அவர்களின்	எ த்



மனிதைனத்	ெதா கிற .	ெதாட் 	அவைனத்	தாக் கிற 	என்ப தான்.	அவர
ைமக் ட் ற் ள்	நீலம்	 த் 	நிமி கிறேபா ,	மண் க்காக	 ரல்	ெகா க்கிற
அவர 	மகத் வம்தான்	‘தாள்	ேமைடகளில்	தளிர்நைட	ேபா கிற .	எ த் 	என்ற
ேவள்வித்தீயில்	எ ந்தி ம்	நீலப் வாக	இ க்கிறவர்	 .	ச த்திரம்	அவர்கள்.

நான்	வி ம்பி	அைடந்த	நண்பர்களில்	அவர்	 தல்	வரிைச	மனிதர்.	ஒ
கவிஞ க் ரிய	ெவள்ைள	மன ம்,	ேவகப்	பிளிற ம்,	ஒ 	ச தாய
விஞ்ஞானிக் 	வாய்க்க	ேவண் ய	அடங்காத	சின ம்,	ஆழமான	அ க ம்,
பாரம்	 மக்கிற	மக்க க்காக	தன 	எ ேகாைலப்	பகிர்ந் 	ெகாள்கிற
பக் வ ம்,	நீண்ட	நாள்	நிைலத்தி க்கப்ேபாகிற	தீர்க்க	தரிசன ம்	எ த்தாளர்
.	ச த்திரத்தின்	அைடயாளங்களா ம்.

அவர 	எ த் க் ம்	வாழ்க்ைகக் ம்	ெபரிதான	இைடெவளி	ஒன் ம்	இல்ைல.
கனமான	நாவல்க க்காக	காலம்	அவைரக்	ெகளரவப்	ப த் ம்.

ைரக்கிற	ச த்திரத்தின்	 தனமான	கைத	இ !

"கைலமகளின்"	வாழ்த்தாக.	(1994-ஜனவரி)

"������	�����������	�����’	

இந்த	ஆண் 	சாகித்திய	அக்காெதமிப்	பரி ,	'ேவரில்	ப த்த	பலா	என்ற	தமிழ்
க் க்	கிைடத்தி க்கிற .	பலா க்ேக	இனிப் ம்	 ைவ ம்	மி தி.	அ ம்

ேவரில்	ப த்தால்	 ைவக் க்	ேகட்க	ேவண் மா?	இரண் 	 நாவல்கள்
இைணந்த	நால்	இ .	இதைன	எ தியவர்	அன்பர்	தி .	 .	ச த்திரம்	அவர்கள்.
ெதாைலக்காட்சி,	வாெனாலித் ைறயில்	பணியாற் ம்	தி .	 .	ச த்திரம்
அவர்களின்	எ த்தில்,	ச கத்தின்	அ த்தள	மக்கள்,	ேபாரா ம்,	தங்கள்
நியாயமான	உரிைமகைளப்	ெபற	 யாமல்	அவதிப்ப ம்	நிைலையக்	காணலாம்.
கிராமப் ற	மக்களின்	வஞ்சைனயற்ற	உைழப் 	ேபச் ,	ெசயல்கைள ம்,	நகர்ப் ற
மக்களின்	◌ாம்பீகப்	ேபாலித்தனத்ைத ம்,	இவர்	எ த் க்கள்	பிரதிபலிக் ம்.
பழ வதற் 	இனிய	நண்பரான	இவர்,	ேம ம்	பல	பரி கள்	ெபற	வாழ்த் கிேறாம்.
----------
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ேவரில்	ப த்த	பலா

உயர்ந்த	நாவலில்	பைடக்கப்ப ம்	கைதமாந்தர்,	உண்ைம	மனிதர்ேபால்



ஆகிவி கின்றனர்.	கற்பைன	மாந்தர்	இவ்வா 	உயி ம்	உணர்ச்சிமிக்க	வாழ் ம்
ெப மா 	ெசய்தல்,	பைடப்பவரின்	அரியதிறேன	ஆ ம்.	

�������	:	

"உைட	என்ப 	உடைல	உைடத் க்காட்ட	அல்ல.	மைறத் க்ெகாள்ளேவ."	

"நான்	ேபாட் ப்	பரிட்ைச	எ தி	ேவைலக் 	வந்ேதன்.	ேவைலக் ன்
ேபனாைவத்தான்	ெதாட்ேடன்.	எவன்	காைல ம்	ெதாடல."

நல்ல க் ம்	 ட	இன்ெனா த்தன்	அதிகாரத்ைத	எனக்காக
பயன்ப த்தக் டா ."	
"ப த்த	அரிசனங்கேகாளட	திறைம,	ெவட் 	எ க்கப்படாத	தங்கம்.	தரசி	ப ந்த
கண்ணா 	தங்கத்ைத	ெவட் 	எ க் ம்ேபா ,	ஏேதா	ஒ 	பித்தைள
இ க் ன் 	தங்கத்ைத	 ைதச்சிடப்படா .	கண்ணா ைய	 ைடத் ப்
பார்க்க ம்.	ைகக்கண்ணா 	ேபா ன் 	அைத	உைடச்சிடப்படா ."

"சம்பளம்	சிகெரட் க் ,	கிம்பளம்	வீட் க் ன் 	ேபசறாங்க.	நீ	இன்னார்	தம்பி
என் 	நியாயம்	தவறாமல்	நடக்கேவண் ம்.	ேநர்ைம	ேவற.	கட ள்	ேவற	இல்ல.
கட ள்	ைகவிடமாட்டார்."

"கிராமத் க் 	ேசரி	 னிகிற 	மாதிரி,	இங்ேக	 னிந்தால்.	(அ வலகத்தில்)
மியில்	வந் தான்	 ன்தைல	இ க் ம்.	சிரிக்கிறவங்கைளப்	பார்த் 	சீற ம்.

சீ றவங்கைளப்	பார்த் 	அலட்சியமாய்	சிரிக்க ம்."

"என்	வாழ்க்ைகேய	ஒ 	திறந்த	 த்தகம்.	ஆனால்,	அதில்	நான்தான்	எ ேவன்.
யார்	ேவண் மானா ம்	ப க்கலாம்."

"இந்த	நாட் ல்	இ ந் 	லாட்டரிக ம்,	கிரிக்ெகட் ம்	 ரத்தப்பட்டால்	ஒழிய,	நா
ன்ேனறா .”

"என்ைறக் 	ஐ.ஏ.எஸ்.	ஐ.பி.எஸ்.	அரசியல்வாதி,	கவிஞன்,	பத்திரிைக
ஆசிரியன் 	ஒ வ க் 	பட்டம்	வ ேதா,	அப்ேபா	அவன்	தன்ேனாட	சாதிப்
பட்டத்ைத	 றந் ட ம்."

"உண்ைமயான	காத க் 	உட்ப கிறவங்க,	ஒ த்தைர	ஒ த்தர்
காதலிக்க ன் 	பழகமாட்டாங்க.	அவங்க க் 	பழக்கத் லதான்	காதல்
வ ம்.	எப்ப 	காதலிக்க ம்	என்கிறைதவிட,	எப்ப ெயல்லாம்	காதலிக்கக் டா



என்கிறேத	 க்கியம்."
'அ வலகம்	என்ற	மரத்தின்	உச்சாணிக்	கிைளயில்,	அணில்	க த்த	பழங்கைள ம்,
பிஞ் ப்	பழங்கைள ம்	பி ங்காமல்	பார்த்த	சரவண க் 	'ேவரில்	ப த்த
பலாவாகிய	அன்னம்	(ஆரம்பத்தில்)	பார்ைவயில்	படாமல்	ேபாய்விட்ட ."

								க.	ேரவதி	-	இராணிேமரி	கல் ரி,	ெசன்ைன-4.	(ஏப்ரல்	1992)

---------

�������	�������?	

அந்நியர்களிடமி ந் 	வி தைல	ெபற்றா ம்,	அதிகார	வர்க்கத்தினரால்
அ ைமகளாக	நடத்தப்பட் 	உரிைமகைள ம்,	அ ப்பைட	 தந்திரத்ைத ம்	இழந்த
மக்களின்	ஒன் பட்ட	ேபாராட்டத்ைத	சித்தரிக்கின்ற	நாவல்க ள்,	 .	ச த்திரம்
அவர்களின்	நாவல்கள்,	சிறப்பிடம்	ெப கின்றன.

"சிப்ஸ்	ேபாட் 	ேமல்தளம்	 ச ம்.	அஞ் 	ெபரியாள்,	அஞ் 	சித்தாள்	ேவ ம்.
ஐந்தல்ல	ஐந்ைதந் 	இ பத்ைதந் 	ேப க் ம்	அதிகமாக	அவைரச்	 ழ்ந்
ெகாண்டார்கள்."	என்ற	காட்சி-விளக்கம்	 லம்,	கட் டத்	ெதாழிலாளர்களின்
நிரந்தரமில்லா	ேவைல	நிைலைமகைள ம்,	அவர்களின்	ெபா ளில்லா	வாழ்வின்
அவல	நிைலைமைய ம்	காட் கின்றார்.	கட் டத்	ெதாழிலில்	நாற்ப 	வ ட
அ பவம்	இ ந்தா ம்	 ட,	ேநாய்	ெநா ேயா 	வயதாகிப்ேபான
ெதாழிலாளர்கைள	கழித் விட் 	திடகாத்திரமான	ெதாழிலாளர்கைள	எ க் ம்
நிைலைய,	இங் 	 ட் க்காட் கின்றார்.

"நீ	அந்தாண்ட	ேபா.	ேபான	வாரம்	ஒண் க் 	ேபாற	சாக் ல,	ஒ 	மணி	ேநரத்த
ேவஸ்ட்	பண் ன."

ெபண்	கட் டத்	ெதாழிலாளர்கள்,	ேமற்பார்ைவயாளர்கள்,	ேமஸ்திரிகள்,
காண் ராக்டர்கள்	ஆகிேயார்களின்	காம	கண்ேணாட்டத்திற் ம்,	இரட்ைட
அர்த்தப்	ேபச் க்க க் ம்,	மைற க	அைழப் க க் ம்	ஆளாகின்றனர்.

"ஆமா.	நீ	எ ,	நான்	உன்ேமல	உட்காரப்	ேபாற	காக்கா."	

கட் டத்	ெதாழிலாளர்கள்	அன்ைறய	தினம்	உைழத்த	பின்ேப	அவர்க க் க்
கால்வயி 	கஞ்சியாவத	கிைடக் ம்	என்ற	நிைலயில்	உள்ளனர்.	எனேவ
அத்ெதாழிலாளர்களின்	பகல்	ேநர	உண 	எத்தைகய 	என்ப



"ெவற்றிைல	சப்பாத்தியாம்.	ெகாட்ைடப்பாக் 	உ ைளக்கிழங்காம்.	உமிழ்நீர்
சாம்பாராம்.	வாேய	வயிறாம்."

ந் 	 ைசகள்	உள்ள	ப தியில்	 லித்ெதாழிலாளர்கள்	வசிக்கின்றனர்.
ஆனால்	அங்ேகா,	அதற்ேகற்ப	எந்தவித	அ ப்பைட	வசதி ம்	இல்லாமல்	வாழ்கின்ற
அவல	நிைலயிைன	 .	ச த்திரம்	அவர்களின்	வ ணைனத்திறம்
ெவளிக்காட் கிற .	

" ழாயல்ல,	கார்ப்பேரஷன்	ஒ 	கழிசைட	என்பதற்கான	அைடயாளம்.	அ கிேலேய
கக் ஸ்.	அங்ேக	கார்ப்பேரஷன்	 ழாய்	நீர்,	ெவட்கப்பட் ,	நைழய	ம த்த ேபால்
வாசைன,	ெவளிேய	ஒவ்ெவா வ ைடய	 க்கி ம்	 ைழந் 	ெகாண் ந்த .
ெமாத்தம்	 ந் 	 ைசகள்	உள்ள்	அந்தப்	ப தியில்	இரண்ேட	இரண்
தண்ணிர்	 ழாய்கள்"	

பணிச் ைமயின்	காரணமாக	உயிரிழந்த	ேவ 	என்ற	கட் டத்	ெதாழிலாளியின்
ம்பத்திற் 	த ந்த	இழப்பீட் த்ெதாைக	ெகா க்காமல்,	 ைறந்த

ெதாைகையக்	ெகா த் 	 	மைறத்திட	நிைனக் ம்	 தலாளிகளின்
நயவஞ்சகத்	தன்ைமைய	எதிர்த் ப்	ேபாராடத்	தயாராகிறார்கள்	என்பைத
"நாங்கேள	காண் ராக்	ைர	மிரட் 	உ ட் 	நஷ்ட	ஈ 	வாங்கித்	தந் டலாம்.	அ
ெபரிய	காரியமல்ல.	ஆனால்	இ 	ஒ 	 ன் தாரண	ேகஸாய்	இ க்க னால.
ேலபர்	ேகார்ட்ல	ேபாடலா ன் 	இ க்ேகாம்.	ேகஸ்	ேதாற் ப்ேபாய்ட்டால்	ேம ம்
பலமா	ேபாராடலாம்.	விடப்ேபாறதில்ைல."	என் 	ெபயிண்டர்	ெப மாள்	என்ற
பாத்திரத்தின்	 லம்	ேபாராட்டேம	இதற் 	ஒேர	தீர் 	என்பைத	உணர்த் கிறார்.

.	ச த்திரம்,	தம்	நாவல்களில்	ெதாழிலாளர்களின்	இன்னல்க க்ெகல்லாம்
தீர்வாக	ேபாராட்டங்கைள	க வியாக்கி,	திரண்ெட ம்	மக்கள்	சக்தியின்
ஆற்றைல	ெவளிப்ப த்தி	உள்ளார்.	நாவல்களில்,	ச தாயத்தின்	அவலநிைலைய
சித்தரிப்ப 	மட் ம்	பைடப்பாகா .	அதற்கான	காரணங்கைள ம்,	நிரந்தர
தீர் கைள ம்	த வேத	ஒ 	ஒப்பற்ற	எ த்தாளனின்	கடைமயா ம்.
அவ்வைகயில்,	 .	ச த்திரம்	அவர்கள்,	சிக்க க்கான	தீர்ைவ	 வேதா ,
நம்ைமச்	சிந்திக்க ம்	ைவக்கின்றார்.

								ப.	ேதன்ெமாழி	-	ெசல்லம்மாள்	மகளிர்	கல் ரி,	ெசன்ைன	-	32.	( சம்பர்
2001)
-----------------	

������	�����������	���.	



(1983	ஆம்	ஆண் 	 சம்பர்	மாதம்	ெமட் 	இதழில்	ெவளியானைவ)

ெபாய்,	பித்தலாட்டங்களிைடேய	உண்ைம	எதிர்நீச்சல்	ேபாட் 	ெவற்றி	காணப்
றப்ப வதாக,	சரவணைன	மனம்	தளர்ந் 	விடாமல்	கைதைய	 த்தி ந்த
விதம்	நிைறவாக	இ ந்த .
-	எஸ்.	கேணசன்,	தி ெநல்ேவலி	-627001,	ச த்திரம்	ெபாங்கியதால்,	

ச தாய	சகதிகள்	அப் றப்ப த்தப்பட் ள்ள .
-	வ ைக.	மணிேசகரன்,	ப.	வ கபாைளயம்,	

.	ச த்திரம்	அவர்களின்	"ேவரில்	ப த்த	பலா",	ச தாயச்	சீர்ேக கைள ம்,
நாகரிகமான	காதைல ம்,	அழகாக,	மிக	அ த்தமாக	ெவளிப்ப த் கிற
-	எஸ்.	 ப்பிரமணியன்,	ெசன்ைன	-	12.	

ச தாயப்	பிரக்ைஞ	உள்ள	இ மாதிரி	கைதகள்	ேமன்ேம ம்	வந்தால்தான்	நம்
இைளஞர்கள்,	"இந்த	உலகம்	-	உலகமல்ல.	ஒ 	ேகாலிக் ண்ைடப்ேபால	உங்கள்
உள்ளங்ைகயிேல	நீங்கள்	உ ட் 	விைளயா கிற	காலம்	வ ம்"	என்ற	தங்கள
கனைவ	நனவாக் வார்கள்.
-	ஆர்.	நஜீர்	அகமத்,	ேகாவில்பட் ,	

ெபண்களின்	சைதகைளக்	க வாகக்	ெகாண் 	எ ம்	எ த்தாளர்கள்
மத்தியில்	 .	ச த்திரம்	ஒ 	வித்தியாசமான	எ த்தாளர்தான்.	அவர 	'ேவரில்
ப த்த	பலா	எங்கள்	உள்ளத்தின்	உள் ணர் கைளத்	ெதாட்ட .
-	 ரீ	ரங்கம்	ைவத்தியநாதன்,	கி.பி.	ெசல்வரா ,	ெசன்ைன	-	34	

வ ஷத்திற் 	இரண் 	நாவல்களாவ 	'ேவரில்	ப த்த	பலா	மாதிரி	ெகா ங்கள்.
ஒ 	சராசரி	ேநர்ைமயான	மனித க் 	ஏற்ப ம்	ேசாதைனகைள	 .	ச த்திரம்
அழகாக,	அ ைமயாக	விளக்கி	இ க்கிறார்.
-	ேக.	 மார்,	ெசன்ைன	-	21.
------------	
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சக்தி ள்ள	பைடப் களாகக்	க தப்ப பைவக க் 	சாகித்ய	அகாதமிப்	பரி கள்
ெகா க்கப்ப வ 	வழக்கம்.	இந்த	நாவ க் 	பரி 	கிைடத்த	பிற தான்,	என
'சக்தி ம்,	இந்த	நாவலின்	சக்தி ம்	எனக்ேக	 ரிந்தன.	இந்தப்	பரி 	கிைடத்த ம்,



ஒ 	ேகாவிலில்,	எல்லா	ேவைளப்	 ைஜக ம்	ஒேர	சமயத்தில்	ஒட் 	ெமாத்தமாக
நடப்ப 	ேபால-அப்ப 	ெதாடர்ந் 	 ன் 	மணிேநரம்	ஒலித் க்ெகாண்ேட
இ ந்த .	இைடயிைடேய	மந்திரம்	ேபால்	'உங்களின்	அன் -ஆசீர்வாதம்'	என்
நான்	ெசால்லி	 க்க ம்,	ஆலயமணிேபால்	ெடலிேபான்	மணி	மீண் ம்	ஒலிக் ம்.
அேதா ,	தமிழகத்தில்	இ ந் ம்	பிற	மாநிலங்களிலி ந் ம்	ஏராளமான	வாழ்த் க்
க தங்க ம்,	நான்	இன் ம்	சிறப்பாக	எ த	ேவண் ெமன்ற	விமர்சனக்
க தங்க ம்	 விந்தன.	தமிழ்நா 	 ற்ேபாக் 	எ த்தாளர்	சங்கம்,	தமிழ்நா
கைல	இலக்கியப்	ெப மன்றம்,	இலக்கிய	வீதி	உட்பட	பல	இலக்கிய	அைமப் கள்,
பல்ேவ 	பாராட் க்	 ட்டங்கைள	நடத்தி,	என்ைனக்	ெகளரவித்தன.	
தில்லியில்,	தில்லித்	தமிழ்ச்	சங்கம்,	பாேவந்தர்	பாசைற	உட்பட	பல	அைமப் கள்
பல்ேவ 	வரேவற் 	நிகழ்ச்சிகள்	நல்கின.	தமிழில்	சாகித்திய	அகாதமிப்	பரி
ெபற்ற	எந்த	எ த்தாள க் ம்	இல்லாத	அளவிற் ,	
எனக் ப்	பாரட் 	நிகழ்ச்சிகள்	ெகா க்கப்பட்டன.

இந்தப்	பாராட் க க் க்	காரணம்,	இந்த	நாவலின்	இயல் 	மட் மல்ல;	இதில்
உள்ள	இலக்கிய	நயங்க க்காக ம்	அல்ல;	மாறாக,	தாழ் ற் ,	வ ைமப்பட் ,
பிற்ப த்தப்பட் ,	அவல ம்	அ த்தள	மக்கைளப்	பற்றி	எ கிற	ஒ வ க் ,
ஒ 	அங்கீகாரம்	கிைடத்தி க்கிற 	என் தான்,	அத்தைன	ேதாழர்க ம்,	இந்தப்
பரி 	தங்க க் க்	கிைடத்த 	ேபால்	மகிழ்ச்சி ற்றனர்.	என்றா ம்	இந்த
எ த் க் க்	கிைடத்த	ெவற்றி,	இந்த	எ த்தில்	வ ம்	ஏைழக க் 	ெவற்றியாக
மா ம்ேபா தான்	என 	பைடப் கள்	பரி ரணமா ம்	என் 	எண் கிேறன்.

தில்லி	வரேவற் 	நிகழ்ச்சி	ஒன்றில்,	சிறந்த	எ த்தாள ம்,	தில்லி
ெதாைலக்காட்சி	ெசய்திப்	பிரிவின்	தைலைமச்	ெசய்தி	ஆசிரிய மான	பிர
ெசல்வராஜ்,	நான்,	இலக்கியத்திற் 	என் 	ைவத் ள்ள	இலக்கணங்கைள
உைடத் விட் ,	 	இலக்கணத்ைத	உ வாக்கி	இ ப்பதாகக்	 றப்பிட்டார்.
உண்ைமதான்.	'எ த் 	வியாபாரிகளிடம்	இ ந் ம்	இலக்கியத்
தான்ேதான்றிகளிடம்	இ ந் ம்	மா பட் ,	எ வதாகேவ	நிைனக்கிேறன்	நம
மக்களின்	ஆைசகைள ம்,	நிராைசகைள ம்,	யதார்த்தக்	கண்ேணாட்டத்ேதா
பைடக்கிேறன்.
என 	அர 	அ பவம்	'ேவரில்	ப த்த	பலா"	என்ற	 நாவலாக ம்,	நான்,
ெசன்ைன	நகரில்	கண்ட	கட் டத்	ெதாழிலாளர்களின்	 ன்பங்கள்,	 யரங்கள்,
ஒ நாள்	ேபா மா	என் 	 நாவலாக ம்,	இந்தப்	பைடப்பில்	உள்ளடங்கி	உள்ளன.
எனக் த்	ெதரிந்தமட் ல்,	"சாகித்திய	அக்காெதமி”ப்	பரி 	ெபற்ற	நாவல்களில்,
இ 	ஒன் தான்,	எந்த	இடத்தி ம்	யதார்த்தக்	 ைற 	இல்லாமல்	வந் ள்ள
பைடப் 	என் 	எண் கிேறன்.	இதனாேலேய	தி ஷ் 	பரிகாரம்	ேபால,
பாராட் க க் 	மத்தியில்,	சில	'இலக்கிய"	ெவத் ேவட் ச்	சத்தங்க ம்
ஒலித்தன.	



என்றா ம்	ஒ 	பைடப்பில்	ஒ த்திையக்	ெகாண் 	வந் ,	அவள்	கற் 	எப்ேபா
ேவண் மானா ம்	பறிக்கப்படலாம்	என் 	ஒ 	சஸ்ெபன்ைச	ஏற்ப த்தி,	அந்த
சஸ்ெபன்சின்	இைடேய,	ஒ 	பிரச்சிைனையச்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ேபாவ
என 	ேவைல	அல்ல.	இதனால்	எந்த	மக்கைளப்	பற்றிச்	சித்தரிக்கிேறாேமா,
அவர்கள்	பக்கம்	கவனம்	ேபாகா .	ஆைகயால்தான்	என 	பைடப் க்கள்	எதி ம்,
ெசக்ஸ்	உப்ைப	கைரப்பதில்ைல.	இந்த	ஒ 	தனித் வ ம்,	இந்த	ச கத்ைத
மனதார	ேநசிக் ம்	ேநய ம்,	என்	பைடப் க க் 	ஒ 	அங்கீகாரத்ைதக்
ெகா க்கிற 	என் 	நம் கிேறன்.

அ வலகங்களில்	அவமானப்பட் ,	ஆயாசப்பட் ,	திறைமைய	 ைளயிேலேய
கிள்ளி	எறிய	விட் விட் ,	தவிக் ம்	அன்னம்	ேபான்ற	ப த்த	ஏைழப்	ெபண்கைளப்
பற்றி	எ தப்பட்ட	நாவல்	இ .	அர 	அ வலகங்களில்	பிற்ப த்தப்பட்ேடா க் ம்,
ற்ப த்தப்பட்ேடா க் ம்	இைடேய	இைல	மைற 	காய்	மைறவாக	நடக் ம்

ேபாராட்டத்ைதச்	சித்தரிக் ம்	பைடப் 	இ .	

இந்த	நாவல்	ஒ 	சில	கல் ரிகளில்	பாட	 லாக	ைவக்கப்பட் ப்பதாக
அறிகிேறன்.	என 	பல	பைடப் கள்	பல்கைலக்	கழகங்களில்	பாட	 ல்களாக
இ ந்தா ம்,	இந்த	பைடப் 	பாட	 லாக	இ ப்பதில்	அதிக	மகிழ்ச்சி	ஏற்ப கிற .
காரணம்,	நாைள,	அர 	ஊழியர்களாக ம்	அதிகாரிகளாக ம்	விளங்கப்	ேபாகிற
மாணவ	ச தாயம்,	அர 	அ வலகங்களி ள்ள	நல்ல 	ெகட்ட கைள	சிந்தித் ,
சீர் க்கி,	இந்தச்	ச தாயத்திற் 	நலன்	விைளவிக் ம்	வைகயில்,	தங்கைளத்
தாங்கேள	இப்ேபாேத	தயார்ப த்திக்	ெகாள்ள,	இந்த	நாவல்	உத ம்.

"ேவரில்	ப த்த	பலா'ைவ	மாத	நாவலாக	ெவளியிட் 	“கனமான	நாவல்க க்காக
காலம்	அவைர	ெகளரவப்ப த் ம்"	என் 	தீர்க்க	தரிசனமாக	எ திய	என்	இனிய
நண்ப ம்,	வார்த்ைதச்	சித்த மான	வலம் ரி	ஜான்	அவர்க க் 	என்	நன்றி
----------

������������	(���	2003)	.

நான்	எ திய	 ன் ைரைய	நாேன	ஒ 	வாசகன்	ேபால்	ப த்த	ேபா 	நல்ல	 ம்
ெகட்ட மான	நிைன கள்	ேமேலாங்கிப்	ெபாங் கின்றன.

நாைள ம்,	கிழைமைய ம்	 ல்லியமாகக்	 றிப்பிட	 யாவிட்டா ம்,	இன் ம்
எனக் 	நன்றாகேவ	நிைன 	இ க்கிற .	1992	ஆம்	ஆண் .	 சம்பர்	மாதம்	15-
ஆம்	ேததிக் ள்	இ ந் 	இ ப க் ள்	இ க் ம்.

அந்தக்	காலத்தில்,	ெசன்ைன	வாெனாலி	நிைலயத்தின்	ெசய்தி	ஆசிரியராகப்



பணியாற்றிய	நான்,	ைசதாப்ேபட்ைடயில்	மாைலயில்	நைடெபற்ற	நரிக் றவர்கள்
சந்திப்பில்	பங்ேகற் விட் ,	அவசர	அவசரமாக	வாெனாலி	நிைலயத்திற் த்
தி ம்பிேனன்.	அப்ேபா ,	என 	அ வலக	சகாக்கள்	கங்ராஜுேலஷன்	சார்
என்றார்கள்.	அந்தச்	சமயத்தில்	எனக் 	பதவி	உயர் 	வரப்ேபாவதாக	ஒ 	ேபச்
அ பட்ட .	உடேன	அவர்களிடம்	‘எந்த	இடத் லப்பா	என்னப்	ேபாட் க்காங்க
என் 	ேகட்ேடன்.	உடேன	சகாக்கள்,	எனக் 	"ேவரில்	ப த்த	பலா	என்ற
நாவ க்காக	சாகித்திய	அக்காெதமி	பரி 	கிைடத் 	இ ப்பதாகக்	 றி,	ெசய்தி
நி வனங்களான	 .என்.ஐ,	பி ஐ,	'கட் கைளக்	காண்பித்தார்கள்.

வி க் 	 ன்ேன

இந்த	வி 	பற்றிய	அறிவிப் 	ெவளியாவதற் 	ஒ 	மாதத்திற் 	 ன் ,	என
இனிய	நண்ப ம்,	சிறந்த	எ த்தாள ம்,	ெசன்ைனத்	ெதாைலக்காட்சி
நிைலயத்தின்	 ன்னாள்	இயக் ந மான	ஏ.	நடராசன்	அவர்கள்,	எனக் 	இந்த
வி 	கிைடக்கலாம்	என்றார்.	உடேன	நான்	நம்பள	மாதிரி	ஆட்க க் 	எல்லாம்
ெகா க்கமாட்டாங்க	அண்ணாச்சி"	என்ேறன்.	சில	நாட்க க் ப்	பிற
எ த்தாளர்	மாலன்	அவர்கள்,	"சாகித்திய	அக்காெதமி'யின்	பரி ப்	பட் யல்
நாவல்களில்	ஒன்றாக	'ேவரில்	ப த்த	பலா	தன் ைடய	பரிந் ைரக்
வந்தி ப்பதாகத்	ெதரிவித்தார்.	அப்ேபா ம்,	அவர்	ெசான்னைத	ேகட் க்
ெகாண்ேடேன	தவிர,	நீங்கதான்	பார்த் ச்	ெசய்ய ம்	என் 	ஒ 	வார்த்ைத ட
ேகட்டதில்ைல.	
வி க் ப்	பின்ேன.

இப்ப ப்பட்ட	 ழலில்,	நாேனா,	என 	நாவேலா	பரி க் ரியதல்ல	என் 	சில
சிற்றிதழ்கள்	எ தியைதப்	பற்றி	நான்	கவைலப்படவில்ைல.	காரணம்.	என்ைனப்
பற்றி ம்	என்	எ த்ைதப்	பற்றி ம்	எனக் 	நன்றாகேவ	ெதரி ம்.	அேத	சமயம்
நாேன	வி ைத	சாமர்த்தியமாக	வாங்கிக்	ெகாண்டதாக,	அப்ேபாைதய	ஆரம்ப
கால	எ த்தாள ம்,	இப்ேபாைதய	சிறந்த	பைடப்பாளி மான	ெஜயேமாகன்
இந்தியா	 ேட'	பத்திரிைகயில்	எ தியேபா ,	நான்	 த் ப்ேபாேனன்.

இ ேபாதா 	என்ப ேபால்,	"கைணயாழி",	எனக் 	வி 	வழங்கியைத,
"இலக்கியத்தில்	இடஒ க்கீ 	வந் விட்ட "	என் 	வர்ணித்த .	(இந்தக்
"கைணயாழி'யின்	ஆசிரியரான	கஸ் ரிரங்கன்,	தன்ைன	ஆசிரியராகக்	ெகாண்ட
"தினமணிக்	கதிரில்",	ஒ 	சிறந்த	இலக்கியவாதிக் 	பரி 	கிைடத் 	இ க்கிற '
என் 	ேகள்வி	பதிலில்	 றிப்பிட்டார்)	இந்த	"கைணயாழி”	வர்ணைன,	மிகப்	ெபரிய
இலக்கியப்	பரபரப்ைப	ஏற்ப த்தி,	என்ைன ம்,	நான்	சார்ந்தி க் ம்	 ற்ேபாக்
மற் ம்	ேதசிய	 ழக்க	இயக்கங்கைள ம்	ஆேவசப்ப த்திய .	மனிதேநயத்
தைலவர்	ஜிேக.	 ப்பனார்	அவர்கள்	 ட,	இந்த	வர்ணைனயால்	மிக ம்
வ ந்தினார்.	இதற்காகேவ	ஒ 	பாராட் க்	 ட்டம்	நடத்தினார்.	தமிழ்நா



ற்ேபாக் 	எ த்தாளர்	சங்கம்,	தமிழ்நா 	கைல	இலக்கியப்	ெப மன்றம்,	1960-
களில்	நான்	எ திவந்த	ேதசிய	 ழக்கப்	பத்திரிைக	சகாக்கள்	தில்லித்	தமிழ்ச்
சங்கம்,	அகில	இந்திய	எ த்தாளர்	சங்கம்	ேபான்ற	அைமப் கள்	என்ைனப்	பாராட்
மகிழ்ந்தன.	மகிழ்வித்தன.	

விசித்திரங்கள்….

இந்த	வி 	பற்றிய	விவகாரங்களில்	பல	விசித்திரங்கள்	அடங்கி ள்ளன.
தலாவதாக,	அர 	அ வலகங்களில்	இட	ஒ க்கீடால்	ஏற்பட் க் ம்

மா தல்கைள	ைமயமாகக்	ெகாண்ட	இந்த	நாவ க்கான	வி திைன,	"இட
ஒ க்கீ '	என் 	வர்ணித்த தான்.	இதில்	உள்ளடங்கிய	"ஒ நாள்	ேபா மா?”
என்ற	 நாவல்	விமர்சிக்கப்படாத ,	இந்த	விசித்திரத்தில்	ஒ 	 ைண
விசித்திரம்.

இரண்டாவ 	விசித்திரமாக,	இந்த	நாவ க்கான	வி ைதக்	கண் த்
'சாகித்திய	அக்காெதமி'க் த்	தந்தி	ெகா க்க	ேவண் ெமன் 	 லம்பிய
ெநல்ைலக்	கல் ரிப்	ேபராசிரியர்	ஒ வைர,	 ைவயில்	ஒ 	க த்தரங்கில்
சந்தித்ேதன்.	இந்தப்	பைடப் 	இரண் 	 நாவல்கைளக்	ெகாண்ட 	என்ப ட,
அந்தப்	ேபராசிரியப்	 லிக் த்	ெதரியா .	பிற்ப த்தப்பட்ட	எ த்தாளர்கைளச்
சா னால்தான்	இலக்கிய	ேமட் க் யின்	அங்கீகாரம்	கிைடக் ெமன்
தப்பாகேவா,	சரியாகேவா	நிைனத்த	அந்த	அப்பாவிக்காக	நான்
அ தாபப்பட்ேடன்.

ன்றாவ 	விசித்திரமாக,	"சாகித்திய	அக்காெதமி'யின்	இலக்கிய	இதழான
‘லிட்ேரச்சர்	என்ற	ஆங்கிலப்	பத்திரிைகயில்,	நாேன	 ம்	அளவிற் 	வானாளவப்
கழ்ந் 	தள்ளிய	ஒ 	 லிக்காரத்	திறனாய்வாளர்	தமிழ்	இதழ்களில்	இந்த
நாவைலக்	க ைமயாகக்	கண் த்தார்.	"கைணயாழி"யி ம்	கண் த்தார்.	நாேன
அவர்	எ தியைதக்	"கைணயாழி"யில்	ெவளியிட் 	இவர 	 கேம	ஒ 	
என்பைத	நி பித் க்	காட்ட	ேவண் யதாயிற் .

நான்காவதாக,	எந்த	தலித்	மக்க க்காக	நான்	எ திேனேனா,	அவர்களில்	ஒ
சி பான்ைமயினர்	நடத்திய	பத்திரிைக	ஒன் ,	என்ைன	தா மாறாக
விமர்சித்த .	என்றா ம்,	"கைணயாழி"யின்	இந்த	வர்ணைனதான்,	"தலித்
இலக்கியம்	தமிழகத்தில்	தனித் 	இயங் வதற் 	ஒ 	காரணம்"	என் 	மனித
ேநயக்	கவிஞர்	பழமலய்	அவர்கள்,	என்னிடம்	ெதரிவித்த 	ஆ தலாக	இ ந்த .	

விசித்திராதி	விசித்திரம்

என்றா ம்,	இந்த	விசித்திரங்கைள	எல்லாம்	 	மைறக் ம்	அளவிற் 	ஒ 	ெபரிய



இலக்கிய	விசித்திரம்,	இந்த	பத்தாண் 	கால	இைடேவைளயில்	என்ைனப்
ெபா த்த	அளவில்	நிகழ்ந்தி க்கிற .	" பமங்களா'	பத்திரிைகக் 	வழங்கிய
ேநர்காணலில்	‘ச த்திரத்தின்	மீ ம்,	ச த்திரத்தின்	இலக்கிய	 யற்சிகள்	மீ ம்
எனக் 	மரியாைத	உண் "	என் 	கஸ் ரிரங்கன்	ெதரிவித்தார்.	நாளைடவில்,
இேத	"கைணயாழி”	என்ைன,	சி கைத	அ ப் ம்ப 	ேகட் க்	ெகாண்ட .	ஒரி ம்
கைதக ம்	ெவளியாயின.	இப்ேபா ,	என 	பைடப் க்கைள	இலக்கியத்தரமாகக்
க தி	விமர்சிக்கிற .

இேதேபால்	என்ைனச்	சா ய	எ த்தாளர்	ெஜயேமாகைன,	நான் 	ஆண் க க்
ன் ,	ேகாைவயில்	விஜயா	பதிப்பக	ேவலா தம்	அவர்கள்	எனக் 	அறி கம்

ெசய் 	ைவத்தார்.	நான்	எ த்த	எ ப்பிேலேய,	அவர்	என்ைன	சாகித்திய
அக்காெதமி	வி ைத	"வாங்கியதாக	எ தியைத	 ட் க்காட் ேனன்.	எவைர ம்,
எதற் ம்	ேவண் வ 	என 	ரத்தத்தில்	இல்லாத 	என் ம்,	அவ க் ச்	 ங்கக்
றி	விளங்க	ைவத்ேதன்.	உடேன,	எந்த	தயக்க ம்	இல்லாமல்	அந்த	இைளஞ ம்

மன்னிப் க்	ேகட் க்	ெகாண்டார்.	அப்ப 	எ ம்ப 	சிலர்	 ண் விட்டதாக ம்,
அதற் ப்பிற ,	என்	இயல்ைபப்	பற்றி	நன்றாகத்	ெதரிந் 	ெகாண்டதாக ம்,
மீண் ம்	ெப ந்தன்ைமயாக	வ த்தம்	ெதரிவித்தார்.

ெஜயேமாகனின்	வ த்தம்,	எனக் 	மகிழ்ச்சிையக்	ெகா த்த .	இேதா
விடாமல்,	ெஜயேமாகன்,	என்னிடம்	வ த்தம்	ெதரிவித் 	ஒ 	நீண்ட	க தம்
எ தினார்.	' ய க் 	 ன்ேற	கால்'	என்ற	வீம் த்தனம்	இல்லாம ம்,	சிலைரப்
ேபால்	தான்	எ திய 	சரிதான்	என்ப 	மாதிரி	ேவசித்தனமாகப்
ன்னைகக்காம ம்	ெஜயேமாகன்	ேநர்ைமயாக	நடந் 	ெகாண்டார்.	இதனால்தான்
இப்ேபா 	ெஜயேமாகனின்	இலக்கிய	வளர்ச்சி	நாம்	நிமிர்ந் 	பார்க் ம்	அளவிற் ப்
ேபாகிற .

அப்ேபா 	"ெவந்த	 ண்ணில்	ேவல்	பாய்ச்சிய	அந்த	தலித்	பத்திரிைக,	இரண்
ஆண் க க் 	 ன் ,	ெசன்ைனயில்	நடந்த	உலகளாவிய	தமிழ்	பைடப்பாளிகள்
மாநாட் ற் ,	ேகாணங்கி,	 .	ச த்திரம்	ேபான்றவர்கைள	ஏன்	 ப்பிடவில்ைல
என் 	மாநாட் 	அைமப்பாளர்களிடம்	 ண் 	பிர ரம்	 லமாக	 ற்றம்	கண்ட .
ஆக,	ெவந்த	 ண்ணில்	பாய்ந்த	ேவேல,	பழம்	ந வி	பாலில்	வி ந்தாற்ேபால்
ஆயிற் .

ஆக	ெமாத்தத்தில்	நல்லவன்	ெசய்வைத	விட	நாள்	ெசய் ம்	என்ற	பழெமாழி
என்வைரயில்	உண்ைமயாகி,	எனக் ம்	ஒ 	இலக்கிய	 திர்ச்சிையக்
ெகா த்தி க்கிற .

"ேவரில்	ப த்த	பலாைவ ம்,	ஒ நாள்	ேபா மாைவ ம்	ஆய்ேவ கள்	 லம்
அ ைமயாக	அைடயாளம்	காட் ய	க.	ேரவதி,	ப.	ேதன்ெமாழி	அவர்க க் ம்



என 	நன்றி.	அந்தக்	காலத்தில்	இந்தப்	பைடப்ைபப்	ப த் விட் 	உடன யாக
க தம்	எ திய	வாசகர்க க் ம்	என்	நன்றி	உரித்தா ம்.

இந்த	இரண் 	 நாவல்கைள ம்	உள்ளடக்கிய	இந்த	 ைல	அ ைமயாக
ெவளியிட் க் ம்	ெபரியவர்,	வானதி	தி நா க்கர 	அவர்க க் ம்	அவர
தல்வர்	ரா 	அவர்க க் ம்	நான்	நன்றி ைடேயன்.
- .	ச த்திரம்
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உைட	என்ப .	உடம்ைப	உைடத் க்	காட்ட	அல்ல;	மைறத் க்	ெகாள்ளேவ,	என்பைத,
சரவணன்	ெகாள்ைகயாகக்	ெகாண் ப்பாேனா	என்ற	சந்ேதகம்,	எவ க் ம்
வரலாம்.	இைத	உ திப்ப த் வ ேபால்,	ஒன்பேத	ஒன்ப 	நிமிடங்களில்,	 ங்கி
ற்றிய	உடம்பில்,	பாடாதி	ப ப் 	ேபண்ைட	ஏற்றி,	பனிய க் ேமல்,	கலர்	ேஜா

இல்லாத	ஒ 	ெவ த்த	சட்ைடையப்	ேபாட் க்ெகாண் ,	அ வலகத்திற் த்
தயாராகி,	வாச க் 	வந் விட்டான்.

சரவணன்,	ேயாகாசனங்கள்	ேபாட்டவ மல்ல,	ேபாடப்	ேபாகிறவ மல்ல.	ேயாக
ைறகைளச்	ெசய்பவ ம்	அல்ல,	ெசய்யேவண் ம்	என் 	நிைனப்பவ மல்ல.

ஆனா ம்,	அவற்றின்	பலாபலன்கள்	ைகவரப்	ெபற்றவன்	ேபால்,	அைவ,	அவன்
கத்தில்	 பமற்ற	ஒளியாக ம்,	அங்கங்கைள	அழேகா ம்,	அளேவா ம்

ைவத்தி க் ம்	 பங்களாக ம்	காட் ன.	பள்ளிக் டக்	காலத்தில்	அ க்க ம்,
கல் ரி	காலத்தில்	அவ்வப்ேபா ம்,	ெகாஞ்சநஞ்சமி ந்த	வயைல	விைளவிக்க,
ளத் 	மைடயின்	மதைகத்	திறந் விட,	 ன் றமாய்	ப த் ,	தைலைய

பின் றமாய்	தி ப்பி,	 ஜங்காசனம்	ேபா வ ேபால்	ெசயல்பட் க்கிறான்.
வயல்களில்	பாத்திகள்	ேபாட,	கால்கைள	 க்காமேல,	 னிந் 	 னிந் 	எ ந்
இன்ெனா 	ேயாகாசனம்	ேபா வ 	ேபால்	பா பட் க்கிறான்.	அவன்	பயின்ற
கல் ரியில்	தனக் ரியப்	பாடங்கைள,	எ த்ெதண்ணிப்	ப த்தேதா ,
க த்ெதண்ணி ம்	ப த்தி க்கிறான்.	சிந்தைனைய	ஒ ைனப்
ப த்தியி க்கிறான்.	ஆைகயால்,	ஒ ேவைள,	அவ க் 	உைழப்ேப
ஆசனங்களாக ம்,	ப ப்ேப	ேயாக	 ைறகளாக ம்	வலிய	வந்தி க்கலாம்.

ட்ைட	 க்காரன்,	ெசாந்த	நிறக்காரன்,	அதாவ 	மாநிறம்.	நிறமா	என் தான்
நிைனக்கத்	ேதான் ம்.	ஆனால்	அதில்	மின்னிய	மி க்கம்	சிவப்ைப ம்
சிதற க் ம்.

அ வலகத்திற் ப்	ேபா ம்	ஆண்களில்,	அதிகார	ேதாரைண	ெதன்ப ம்ப
நடக் ம்	சிலர்	ைகயில்	ஒ 	ெபட் 	ைவத்தி ப்பார்கேள.	அப்ப ப்பட்ட	ஒ
ெபட் ையத்	 க்கிக்	ெகாண் 	 றப்பட்டான்.	இந்தப்	ெபட் ,	 தலில்	அவ க்
ஒ 	ெபட் 	 ஷ்வாத்	தனமாகத்தான்	ெதரிந்த .	ஆனா ம்	ைபல்கைள ம்,
சாப்பாட் ப்	பார்சைல ம்,	அதில்	வசதியாக	ைவத் க்	ெகாள்ள	 ந்ததால்,
அ வலகம்	ெகா த்த	அந்தப்	ெபட் ைய	ஏற் க்	ெகாண்டான்.



அ வலக	வராண்டாவாக ம்,	வரேவற்பைறயாக ம்	உள்ள	 ன்னைறயில்,
ஜன்னேலாரமாக	நாற்காலியில்	உட்கார்ந் ,	சிறி 	இைடெவளியில்	கிடந்த
விசாலமான	ேமைஜயில்,	அ ம்	அதன்ேமல்	ைவக்கப்பட்ட	ெடலிேபானில்,	இரண்
கால்கைள ம்	 க்கி	விரித் ப்	ேபாட் ,	ஏேதா	ஒ 	நாவைலேயா,	கி கி ைவேயா
ப த் க்	ெகாண் ந்த	தங்ைக	வசந்தா,	கால ச்	சத்தம்	ேகட் ,	அண்ணைன
நிமிர்ந் 	பார்க் ம்	ைதரியம்	இல்லாமல்,	கால்கைள	அவசர	அவசரமாய்	கீேழ
ேபாட் க்	ெகாண் ,	கீேழ	கிடந்த	ஒ 	 ணிைய	எ த்தாள்.	நாற்காலிைய ம்,
" பாைய ம்,	 ைடக்கப்	ேபாகிறாளாம்.

சமயலைறயில்	இ ந் 	ெவளிேய	வந்த	 த்தம்மா,	மகன்,	அதற் ள்
றப்பட் விட்டைத	எதிர்பாராத 	ேபால்,	சிறி 	பின்வாங்கி,	 ன்வாங்கினாள்.
ஏேதா	ேபசப்ேபானவள்	அவைன,	அபச னமாய்	வழிமறிக்க	ேவண்டாம்	என்ப
ேபால்,	நிர்மலமாகப்	பார்த்தாள்.

"என்னம்மா	விஷயம்?"

"ஒண் மில்லப்பா."

"ஏேதா	ெசால்ல	வந்த 	மாதிரி	ெதரி "

த்தம்மா,	 க்கின்	ேமல்	விரல்	ைவத்தாள்.	இவ ம்.	இவன்	அப்பைன
மாதிரிதான்.	வாயால்	ெசான்னால்	 ரி ேமா	 ரியாேதா.	ஆனால்,	மன க் ம்,
வாய்க் ம்	இைடேய	ெவளவால்	மாதிரி	வார	வார்த்ைதகைளப்	 ரிஞ் க் வான்.
அந்த	ம ஷ ம்,	நான்	வாச ேலேய	நின்னால்,	என்ன.	அரிசி	வாங்கக்
காசில்ைலயான் 	ேகட்பார்.	 	வி வ 	மாதிரி	கண்கைளத்	 ைடத்தால்	ஒன்
அம்மா	வீட் க் 	ேபாக மா	என்பார்.	டங் ன் 	சாப்பிட் த்	தட்ைட	வச்சால்
'எங்க	அம்மா	 ணந்தான்	ெதரி ேம.	நான்	திட் னால்தாேன	நீ	வ த்தப்பட ம்?
என்பார்.	சீக்கிரமா	வரப்படாதா	என் 	சி ங்கிச்	ெசால்ேவேனா,	சிரிச் ச்
ெசால்ேவேனா.	இன்ைனக் 	ெபரிய	பயல.	அம்மாகிட்ட	 ங்க	ைவம்பார்.	அவர்
மாதிரிேய	தான்	இவ ம்.	இப்ேபா	இந்த	நிைலைமயில	பார்க்க	அவ ம்	இல்ைல;
ெபரிய	பய ம்	இல்ைல.	 த்தம்மா,	சிந்தைனைய	உள் கமாய்	விட்டேபா ,
சரவணன்.	ெவளி	 கமாகக்	ேகட்டான்.

எக்ஸ்பிரஸ்	பஸ்ஸுக் 	ேநரமா .	சீக்கிரமாச்	ெசால் ம்மா."

"ஒண் மில்லப்பா.	ேபாய்	வா."	

"ேபானால்	வர ம்.	வந்தால்	ேபாக ம்.	இ 	எனக் த்	ெதரியாதா.	எரிந்
விழாமல்	ேகட்கிேறன்.	 ம்மாச்	ெசால் ."



"நாங்க	வந் 	 	மாசமா .	ஒன்	தங்கச்சிக் 	இன் ம்	ஒ 	ேவைல	வாங்கி."

சரவணன்,	அம்மாைவப்	பார்க்காமல்,	ேமைஜையத்	 ைடத்த	வசந்தாைவப்
பார்த்தான்.

"வசந்தா.	ேநற் 	ேபப்பர்ல.	ஒன்ைனப்	ெபா த்த	அள ல	ஒ 	 க்கியமான
விஷயம்	வந்த .	என்னன் 	ெசால் 	பார்க்கலாம்."

"வந் .	வந் .	கமலஹாசன்	இந்திப்	படத் ல.	ஸாரி.	இன்சாட்	.."

"இன்சாட்-பீன்னா	என்ன.?	ஹாசன்	நிைலய ன்னா	என்ன.?	ெசால்
பார்க்கலாம்."

வசந்தா,	அண்ணைனப்	பார்க்க	 யாமல்,	அம்மாைவப்	பார்த்தாள்.	அவன்
கத்தினான்.

தமிழ்நா 	சர்வீஸ்	கமிஷன்	விளம்பரம்	பார்க்கல?	 ப்	திரீபரீட்ைச	ைவக்கப்
ேபாறதாய்	வந்த	விளம்பரத்ைதப்	ப க்கலியா?	அப் றம்	மத்திய	அரேசாட	ஸ்டாப்
ெசல ன்	கமிஷன்	ஒ 	அட்வர்ைடஸ்ெமன்ட்	ேபானவாரம்	ேபாட்டாங்க.	 னியன்
சர்வீஸ்	கமிஷன்ல,	ெசகரட்ேடரியட்	அஸிஸ்ெடண்ட்ஸ்	பரீட்ைசக் 	விளம்பரம்
ேபாட் ந்தாங்க	இரண்ைட ம்	கத்தரிச் 	ஒன்கிட்ேட	ெகா த்ேதன்.	அப்ைள
பண்ணிட் யா?"

வசந்தா,	அண்ண க் 	ெந க்கமாகப்	பதில்	ெசால்வ 	ேபால்	வந் ,
தன்ைனயறியாமேல	அம்மாவின்	 ப்	பக்கம்	ேபாய்	நின் 	ெகாண்டாள்.
அம்மாக்காரிதான்	சமாளித்தாள்.

"வசந்தா க் ப்	பரீட்ைச	எ தேவ	பி க்கலியாம்.	நீ	நிைனச்சால்."	"இவள்	பரீட்ைச
எ திப்	பாஸாக ம்.	உைழப்பால்	ேவைல	வாங்க ம்.	அப்பத்தான்	 ம்.	ேவற
வழி ம்	கிைடயா .	சிபாரி ல	கிைடக்கிற	ேவைலங்க	ெராம்ப	ெராம்பக்	 ைற .
அ ம்	ெடம்பரரியாய்தான்	கிைடக் ம்.	அ க்காக.	கண்டவன்	கிட்டல்லாம்
என்னால	பல்ைலக்	காட்ட	 யா ."

"இ ந்தா ம்.	நீ.	நிைனச்சால்."	

"என்னம்மா	உள ேற.	என்	தங்ைகக் 	நல்ல	ேவைலயா	கிைடக்கக்	 டா ன்
நான்	நிைனப்ேபனா?	ேபானவாரம்	ேபங்க்	இன்டர்வி விற் ப்	ேபாயி ந்தாள்.	இவள்
ப த்த	பாடத் லேய.	ஐஎம்.எப்.	ேலான்	பற்றி	ேகள்வி	ேகட்டாங்களாம்.	இவள்



கடன்காரி	மாதிரி	விழிச்சாளாம்.	ஏய்	வசந்தா.	இங்ேக	வா.	ஒனக் .
காம்ெபட் ஷன்	மாஸ்டர்	வாங்கித்	தந்ேதன்.	அைதப்	ப க்காட்டா ம்,	 ரட் யாவ
பார்த்தியா?	பதில்	ெசால் "

"இன் ம்	ப .."	

நான்	இன் ம்	ப க்கத்தான்	ேபாேறன்.	கல் ரிக்	கல்வி,	அறி லகத்ைத
யி க் ம்	கதவின்	சாவிதான் 	எனக் த்	ெதரி ம்.	ெதரி றதாலதான்.

இப்ப ம்	இரவில்	பல	ெபா 	அறி ப்	 த்தகங்கைள,	இலக்கியங்கைளப்
ப க்கிேறன்.	இப்ேபா	 க்கியம்	நானல்ல.	நீதான்.	இன் ம்	நீ	ஏன்	ப க்கல.?
பாத்தியாம்மா	ஒன்	மகேளாட	லட்சணத்ைத?	இவள்	ப ச்சால்,	அறி
வளர்ந்தி ேமன் 	பயப்ப றாள்.	இவள்	பி.	காம்	ப ப் ன் 	ேப .	ேகால்ட்
ஸ்டாண்டர்ைடப்	பற்றிக்	ேகட்டால்	ெதரியா .	சினிமா	ந கர்	ந ைககேளாட
ேலட்டஸ்ட்	காதல்	ஸ்டாண்டர் கைளப்	பற்றிக்	ேகட்டால்,	பட் ப்பட் ன் 	பதில்
ெசால்வாள்.	நான்	ஒ த்தன்.	ஒனக் .	நான்	ெசால்ற ல்லாம்	 ரி ம்	என்கிற
மாதிரி	ேப ேறன்	பா ."

"ஆமாம்.	ஒனக் ம்	நான்	இளக்காரமாப்	ேபாயிட்ேடன்."	

"ஒனக் 	ேராஷத் க் 	மட் ம்	 ைறச்சல்	இல்ல.	அண்ணன்	ெசால்றைத	ஏன்
ேகட்க	மாட்ேடக்ேகன் 	ஒன்	ெசல்ல	மகைளக்	ேகட்கறியா?	சரிதான்.	ஒங்க	ேமல
இளக்காரமாய்	நான்	இ ந்தி ந்தால்,	கிராமத் லேய	வய ல	 ரள்ற க்
விட் ப்ேபேன.	எ க்காக	இங்ேக	ெமட்ராஸ0க் 	ெகாண் 	வர ம்?	இவள்	என்
ேமற்பார்ைவயில்	இ க்க ம்.	நீ ம்,	அண்ணி ம்,	இனிேம ம்	வயல்	ேவைலக் ப்
ேபாகப்படா ன் தாேன.	நான்,	ேபாட் ப்	பரீட்ைச	எ தித்	ேதறி.	ேவைலக்
வந்ேதன்.	ேவைலக் ன் 	ேபனாைவத்தான்	ெதாட்ேடன்.	எவன்	காைல ம்
ெதாடல.	இவ க் ம்	ெதாட	மாட்ேடன்.	இவ க் 	நான்	வழிதான்	காட்ட ம்.
டேவ	நடக்க	 மா?"

த்தம்மா க் 	மகனின்	அக்கைற	அைர ைறயாகப்	 ரிந்த .	கண்கைள	
	திறந்தாள்.	பிற 	"நீ	எரிந் 	விழாமல்	ேகட்ேபன் 	ெசான்னதாலதான்

ேகட்ேடன்"	என்றாள்.
"நான்	இப்ேபா	என்ன	எரிந்தா	வி ேறன்?	இவள்	தன்ைனேய	எரிச் க்கப்-
படாேதன் தான்	ேப ேறன்.	நான்	ப க் ம்ேபா ,	இப்ேபா	அவ க் 	இ க்கிற
வசதி ம்,	வழி	காட் ற க் ம்	ஒ 	ஆள்	எனக் 	இ ந்தி ந்தால்.	இந்ேநரம்
ஐ.ஏ.எஸ்.	அதிகாரியாய்	இ ப்ேபன்.	சரி.	நான்	ேபாேறன்."

"எப்ப ம்	'ேபாயிட் 	வாேரன் 	ெசால் ப்பா"



சரவணன்,	அம்மாைவ ம்,	அவள்	பின்னால்	நின்ற	தங்ைக	வசந்தாைவ ம்	ஒ
ேசரப்	பார்த்தான்.	சரஸ்வதிேதவிக் 	வயதானால்	எப்ப 	இ ப்பாேளா	அப்ப ப்பட்ட
ேதாற்றம்.	ெவள்ைளப்	 டைவயில்,	 ன்ேபாடாத,	பாட ம்	ெதரியாத,	இைசேமைத
ேக.பி.	 ந்தராம்பாள்	ேபான்ற	ேதாரைண.	இந்த	அ பதி ம்,	ஒ 	பல் ட
விழவில்ைல.	ஆடவில்ைல.	அம்மாவின்	ேதாளில்	தைல	ைவத்த	வசந்தா,	மாதா
என்ற	 ைம	மரத்தின்	இளைமக்கிைளையப்	ேபாலேவ	இ ந்தாள்.	ஈரப்பைச
உத கள்,	 ைம	ெபாங் ம்	கண்கள்,	கிராமிய	உடம் ம்,	கல் ரி	லாவக ம்
ெகாண்ட	ஒய்யாரம்.

அண்ணன்,	தன்ைனப்	பார்ப்பைத	அப்ேபா தான்	பார்த்த	வசந்தா,	எதிர்திைசயில்
இரண்டாவ 	மா 	ஜன்னலில்	இ ந் 	பார்ைவைய	வி வித்தாள்.	"அண்ணன்
ேபாகட் ம்.	அப் றம்	நா ம்	நீ ந்தாேன."	என் 	'அவ க் 	மானசீகமாய்
ெசால்லிக்ெகாண்டாள்.	சரவணன்,	தங்ைகைய	அதிகமாய்	மிரட் யதற்
பிராயச்சித்தமாய்,	அவைள	அன் த்	த ம்பப்	பார்த்தப ,	கதைவத்	திறக்கப்
ேபானான்.	வசந்தாேவ	ஓ ப்ேபாய்	கதைவத்	திறந் 	விட்டாள்.	அப்ேபா ,	ப ேயறி,
வாச க் ள்	 ைழயப்ேபான	அண்ணி	தங்கம்மா,	அவைனப்	பார்த் ,	 தல்
மா ப்ப 	 ந்த	தளத்தில்,	சற் 	ஒ ங்கி	நின்றாள்.	 த்தம்மா	க ப்பாய்
ேபசினாள்.

"இந்தாப்பா.	வீட் க் ள்ள	வந் 	ெகாஞ்ச	ேநரம்	இ ந் ட் ,	தண்ணி	 ச் ட் ப்
ேபா.	நாமதான்	க ப் ச்	ேசைல	கட் ேறாேம.	ஆபி க் 	ேபாற	ேநரத் ல.	ஒண்
உள்ள	ெமாடங்கிக்	கிடக்க ம்.	இல்லன்னா	ெவளில	தள்ளி	நிக்க ன்
ெசால்லியா	ெகா க்க	 ம்?	நீ	வா.	நான் ட	எப்ேபாவாவ 	நீ	 றப்ப ம்ேபா .
ேந க் 	ேநர்	நிற்ேகனா?	தானாத்	ெதரிய ம்.	இல்லன்னா	ெதரி றைதப்
பார்த் த்	ெதளிய ம்."

சரவணன்,	அண்ணிைய	ேநாக்கினான்.	நாற்பத்திரண் 	வயதி க்கலாம்.
அண்ணியின்	க த்தில்	ஆரம்	ேபான்ற	வட்டம்.	ெவள்ைளக்கைர	ேபாட்ட	க ப் ப்
டைவ.	அண்ணியின்	சிவந்த	உடம் 	ெசம்ைமப்	ப த்தி,	ெச ைமப்ப த்திய .
அவைன	ேந க் 	ேநராய்	பார்க்க	 யாமல்,	அவள்	ஒ ங்கி	ஒ ங்கிப்	ேபானாள்.
அவைன,	இ ப்பி ம்	ேதாளி ம்	எ த் 	வளர்த்தவள்.	பிறந்தகத்திற் ,
அவைன ம்	 ட் க்	ெகாண் 	ேபானவள்.	தைலையத்	தாழ்த்திக்	ெகாண்ட	அவள்
கண்களில்	இ ந் ,	நீர்	காலில்	ெகாட் ய .	அவ க் த்	ெதரியாமேல,
கால்களால்	அைதத்	ேதய்த் க்	ெகாண்டாள்.

அவள்	உத கள்	 த்தன.	'ஊர்ல	இ க் ம்	ேபா ,	ஒங்க	அம்மா.	இப் 	என்ைனப்
ேபசினதில்லப்பா.	இப்ேபா	ெமட்ரா க் 	வந்த	பிற தான்	அவங்கேளாட	ேபாக்ேக
மாறிட் .	நான்	இங்ேக	'வந்தட் ன் 	நிைனக்காங்க.	நான்	இந்த	வீட்ல
ேவைலக்காரி	மாதிரிதான்	இ க்க ன் 	நிைனக்காங்க.	அவங்க	மட் மா



நிைனக்காங்க.	ஏேதா	ஒன்	 கத் க்காக,	என்	 கத்ைத	அப்பப்ேபா	 ைடச்சிட்
இ க்ேகன்.	என் 	எப்ப ச்	ெசால்வ ?

ஈரம்பட்ட	இதயேம	கண்ணிற் 	வந்தப ,	படபடத் ,	 ன் றமாய்	நின்ற	சரவணன்,
பின் றமாய்	தி ம்பிச்	சீறினான்.

"ஒனக் 	 ைள	இ க் தா	அம்மா.	இேத	அண்ணி,	நான்	காேலஜுக்
ேபாற க்காக,	வீட் ல்	இ ந் 	 றப்ப ம்ேபா 	எதிர்ல	வந் 	இந்தா	என்	பங் .
அம்ப 	 பாய் 	த வாங்கேள-	அப்ேபா	மட் ம்	ஒன்	கண் 	 டாய்
இ ந்ததா?	ஒ 	காலத் ல.	ஒ த்த க் 	ஒ த்தின் 	இல்லாமல்,	ஒ த்திக்
ஒ த்தன்தான் 	வச்சாங்க.	அப்ேபாதான்	 ம்பங்கள்	சிதறாமல்	இ க் ன்
நிைனச்சாங்க.	இ க்காக,	அதாவ 	ெதாண் 	 ம்பம்	சிதறாமல்
இ க்க க்காக	பத் 	 ம்பத் ல	 ஷைன	இழந்தவங்க க் ,	ெவள்ைளச்
ேசைல	ெகா த்தாங்க.	ஒ 	ேபார்ல,	வீரர்கைள ம்	பலி	ெகா த்
ெஜயிச்சாங்கேள	அ 	மாதிரி,	 ம்ப	 ைறேயாட	ெவற்றிக்காக	இவங்கள
மாதிரி.	ஒன்ைன	மாதிரி	ெபண்கைளப்	பலி	ெகா த்தாங்க.

நீங்க ம்	 ம்பக்கட் 	 ைலயாமல்	இ க்கிற க்காக,	மனக்கட்ைட	விடாமல்
பி ச்சிங்க.	ேபார்	ெவற்றிக்காக	சாகிறவங்க க் 	ந கல் 	வச்ச	ச கம்

ம்பக்	கட்ேடாட	ெவற்றிக் 	சாகாமல்	ெசத்தவங்கைள,	சாகாமல்	சாக ச்சாங்க.
இ 	என்ன	நியாயம்?	அப்ேபா	ெவள்ைளப்	 டைவ	இப்ேபா	க ப் 	 டைவயாய்
மாறிட் .	சில	இடத் ல	கலர்	 டைவயா ம்	ஆ .	நீ	இன் ம்	பைழய
காலத் லேய	இ க்கிேற.	நான்	ஒ த்தன்.	இைதெயல்லாம்	ெதரியாத	ஒன்கிட்ட
ேபாய்	ேப ேறன்	பா .	வசந்தார்.	நான்	ெசான்ன 	அம்மா க் ப்	 ரியா .
ஒனக் ப்	 ரி ன் 	நிைனக்ேகன்.	அண்ணி.	இப்ப 	வாங்க.	அட"

சரவணன்,	அண்ணியின்	ைகையப்	பி த் 	இ த் 	-	பிற 	அவற்ைறத்	தன்
கண்களில்	ஒற்றிக்	ெகாண்டான்.	அம்மாைவ,	மீண் ம்	ேகாபமாய்	 ைறத்தப ேய
ெவளிேயறினான்.
----------------------		
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	சரவண க் ,	ஸ் ட்டைர	ஸ்டார்ட்	ெசய்த	சத்தத்தில்,	வீட் க் ள்	ஏற்பட்ட
சத்தம்	ேகட்கவில்ைல.	வீட் ல்	ஏற்பட்ட	சில்லைற	ரகைளயில்,	எக்ஸ்பிரஸ்	பஸ்
இந்ேநரம்	அ வலகேம	ேபாயி க் ம்.	இந்த	மாதிரி	சமயத்தில்தான்,	அவன்
ஸ் ட்டைர	எ ப்பான்.	அ வலகத்திற் ,	தாமதமாய்ப்	ேபானா ம்,	அவைன
யா ம்	தட் க்	ேகட்கப்	ேபாவதில்ைல.	அவன்,	அதன்	ம டதாரி
அட்மினிஸ் ேரட் வ்	ஆபீஸர்	எனப்ப ம்	நிர்வாக	அதிகாரி ட,	ஒரி 	தடைவ	"சார்
நீங்க.	ெகஜட்டட்	ஆபீஸர்.	உங்க	அந்தஸ் ல	இ க் ற	அதிகாரிங்க க் க்
றிப்பிட்ட	ேநரத் ல	வர ன் 	ஆபீஸ்	விதி	கிைடயா .	ஆனா	நீங்க

என்னடான்னா	ஆபீஸ்	ைட க் 	 ன்னாேலேய	வந் றீங்க."	என்றார்.	உடேன
இவன்	"ெகஜட்டட்	ஆபீச க் 	ேநரம்	கிைடயா ன் 	 ல்ஸ்ல	ெசால்ற
எ க் ன்னா,	அவங்க	ஆபீஸ்	ேநரத் க் 	 ன்னாலயம்,	பின்னாலயம் ட	ேவைல
பார்க்க ன் 	அர்த்தப்	ப த்திக்க ேம	தவிர,	இ க் 	இைடயில்,	எப்ேபா
ேவ ன்னா ம்	வரலா ன் 	அர்த்தப்	ப த்திக்கக்	 டா ."	என்
ைவயா ம்,	 டச் ட ம்	ெசான்னவன்.

எப்ப யாவ ,	வழக்கம்	ேபால்	பத் 	மணிக் 	 ன்பாகேவ	அ வலகம்	ேபாய்விட
ேவண் ம்	என்ற	அவசர	ஆவலில்,	அவன்	ஆக்ஸிேலட்டைர	அ த்த	ஸ் ட்டர்
ஆேவசமாகிய .	அவன்	மன ம்	அேத	மாதிரிதான்.

அவைனப்	ெபா த்த	அளவில்,	எட் 	ஆண் க க் 	 ன் 	காலமான	அண்ணன்,
அவ க் த்	தந்ைத.	அண்ணி	தங்கம்மா	இரண்டாவ 	தாய்.	அம்மா,
அண்ணிையச்	சா ய ,	அவைள	இரண்டாந்தரத்	தாயாக	அவ க் க்	காட் ய .
இப்ப ப்	ேபச	எப்ப 	மனம்	வ ம்?	இவளா	என்ைனப்	ெபற்றாள்?	அப்பா,	அவன்
நிைன க் 	வராத	வயதிேலேய	காலமாகிவிட்டாராம்.	ஊரில்,	வயதான
கிழ கைள	வழிய ப்பப்	'பாரதம்	ப த் ம்,	கல்யாண	வீ களில்	ெகா ந்தி
ெகா ந்தி	-	நாவல்	ெகாழிந்தியப 	என் 	வாழ்த் ப்	பா ம்,	அம்மன்
ெகாைடகளில்	வரி	பிரித் ,	அவற்ைற	நடத்திக்	காட் ம்,	அக்கம்	பக்கத்
அ த 	சண்ைடகளில்	ந நிைல	மாறாத	வழக்காளியாக ம்	இ ந்தவர்
அண்ணன்.	அவர 	பாட்ைடக்	ேகட் த்தான்,	அவ க் த்	தமிழில்	ஆர்வம்
ஏற்பட்ட .	அவர்	வழக் ப்	ேப ம்	ேநர்ைமையக்	கண் தான்	அவ க் ள்	தர்மம்
உதித்த .	சின்ன	வயதில்,	யாரிடேமா	சின்னப்	ெபாய்	ெசான்னதற்காக,	ஒ வர்.
"வழக்காளி.	மணி த்ேதாட	தம்பியாடா	நீ?	ஒனக்காடா	வாயில	ெபாய்	வ ?"
என் 	கண் த்த 	நிைன க் 	வந்த .

அப்ப ப்பட்ட	அண்ணன்தான்,	ெகாஞ்ச	நஞ்சமி ந்த	நிலத்தில்	அன்றாடம்	படாத



பா பட் ,	 ம்பத்ைதக்	காப்பாற்றினார்.	கல்யாணமாகி	ஏெழட் 	வ டமாகி ம்,
ழந்ைத	பிறக்காதேபா ,	அம்மா	உட்பட,	அண்ணியின்	ெமளன	சம்மதத்ேதா ,

பலர்	அவைர	இரண்டாவ 	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளச்	ெசான்னேபா ,
"எனக் .	ெரண் 	தாய்	இ க்காங்க.	ஒ 	மக ம்	மக ம்	இ க்காங்க.	யா ேவ.
எனக் 	 ழந்ைதயில்ைலன் 	ெசால்ற "	என் 	எதிர்வாதம்	ேபசி,	சீைதைய
காட் க் 	அ ப்பாத	ராமபிரான்.

அண்ணி	மட் ம்	என்னவாம்.	அண்ண ைடய	'பாரதப்	ப ப்பிற்காக ம்,
'வழக்காளி	என்ற	ெசல்வாக்கிற்காக ம்,	வசதியான	 ம்பம்	வலியக்	ெகா க்க,
வந்தவள்.	அவேளாட	அம்மா,	அப்பா,	எவ்வளேவா	 ண் ப்	பார்த் ம்,
தனிக் த்தனத்திற் 	இணங்காதவள்.	அதற்காகேவ,	தாய்	வீட் ற் ப்
ேபாவைதக்	 ைறத் க்	ெகாண்டவள்.	அண்ணிேயா ,	அவன்	அவர்கள்
வீட் க் ப்	ேபா ம்ேபா ,	அந்த	அத்ைத,	அண்ணியிடம்,	" ஷைனக்
ட் க்கிட் 	இங்ேக	வா .	அந்த	சனியங்க	வாைட	ேவண்டாம்.	நாங்க.	ஒனக்

தனியாய்	வீ கட் ,	ஒன்	 ஷ க் 	ஒ 	பலசரக் க்	கைட ம்	வச் க்
ெகா க்ேகாம்"	என் 	சரவணன்	கா படேவ	பல	தடைவ	ெசால்லியி க்காள்.
ஒ ேவைள	சரவணன்	தன்	அம்மாவிடம்	ெசால்லி,	அப்ப யாவ 	வீ
இரண் படட் ம்	என்ப 	ேபால்	நிைனத்தார்கேளா	என்னேவா.	அப்ேபாெதல்லாம்,
அண்ணி,	தன்	அம்மா க் க்	கா 	ெகா க்க	ம த்தாள்.	சரவண ம்,	தன்
அம்மாவிடம்,	அண்ணியின்	தாய்	வீட் ல்	அங்ேக	தின்ற	விதங்கைளத்தான்
ெசால்லியி க்கிறாேன	தவிர,	திட் ய	விதங்கைளச்	ெசான்னதில்ைல.	அ
மட் மா?.

பட்டைறச்	சட்டம்	ேபால்	இ ந்த	அண்ணன்,	பாரதம்	ப க்கத்	ேதைவயில்லாமல்,
எட்டாண் க க் 	 ன் ,	பைனமரத்தில்	ெநாங் 	ெவட்ட-அ ம்	தனக்காகப்
பைனயில்	ஏறி,	அவன்	கண் ன்னாேலேய	கீேழ	வி ந் ,	 ள்ளத்	 க்கச்
ெசத்தார்.	அப்ேபா 	அம்மா ட	அவைன	"பாவிப்பய	மவேன.	நீ	ஏன்	என்	கண்மணி
கிட்ேட	
ெநாங் 	ேகட்ேட?	நீ	ெநாங் 	சாப் ற க்காகப்	ேபானவைன	சா
சாப்பிட் ட்ேட"ன் 	 ன் 	நாள்	ேசர்ந்தார்	ேபால்.	விளக் மா .	ெச ப் 	ைக
ேபான்ற	பல்ேவ 	ஆ தங்களால்	அவைன	அ த்தாள்.	அப்ேபாெதல்லாம்.
அம்மாைவத்	த த் 	"ேதா க் 	ேமேல	வளர்ந்த	பிள்ைளைய	அ க்கப்படா "
என் 	அந்த	ஆற்றாைமயி ம்,	அவ க் 	ஆ தலாக	வந்தவள்	அண்ணி.

ஒ 	மாதம்	கழித் 	"ஒனக் .	பிள்ைளயா	 ட் யா?	இந்த	ெசாத் ட	நமக்
ேவண்டாம்.	நம்ம	வீட் க் 	வா"	என் 	ெபற்ேறார்	ெசான்னேபா ,	அவர்கைளப்
பிரிந்ேதாராய்	க தியவள்	அண்ணி.	எஸ்.எஸ்.எல்.ஸி டன்,	தன 	ப ப்ைப	'ஏர்க்
கட் விட் ,	அவள்,	அண்ண க் ப்	பதிலாய்	ஏைரப்	பி க்கப்	ேபானேபா ,	அைத
அம்மா	அங்கீகரித்தேபா ,	த த்தவள்.	அவன்	கல் ரியில்	ப ப்பதற்காக,	தன



தங்க	நைககைள	விற்றவள்.	அவைன	மட் மல்ல.	இப்ேபா	கி 	கி 	ப க் ம்	இந்த
பி.காம்.	காரிைய,	அம்மா	வயல்	ேவைலக் த்	 ரத்தியேபா ,	அவைளப்
பள்ளிக் த்	 ரத்திவிட் ,	ஆண்பிள்ைள	ேபால்,	வயல்ேவைலகைளப்	பார்த்தவள்,
ஆண்பிள்ைள	இல்லாத	நிலத்ைத	ஆக்கிரமிக்க,	சில	வீராதி	வீரர்கள்,	வில்லங்க
ஆ தங்கேளா 	வந்தேபா ,	அவர்கைள	ேந க் 	ேநராய்	நின் 	வாதா ,	ஊரில்
வாதிட் ,	நிலத்தின்	எல்ைலகைளக்	காத்தவள்.

இந்த	சரவண க் ,	 னியன்	பப்ளிக்	சர்வீஸ்	கமிஷன்	 லம்,	எ த்த
எ ப்பிேலேய	கிளாஸ்	ஒன்	ஆபிஸர்	ேவைல	கிைடத்தேபா 	"இந்தா	பா ப்பா
சரவணா.	ஆபிஸ ங்க க் 	சம்பளம்,	சிகெரட் க் .	கிம்பளம்,	வீட் க் ன்
ஆகிப்	ேபாயிட்டதாப்	ேப றாங்க.	நீ	இன்னார்	தம்பி.	நியாயம்	தவறமாட்டார் 	ேபர்
வாங்க ம்.	சப்-ரிஜிஸ்டார்.	பத்திரத் க் 	 	 பாய்	வாங் ற 	மாதிரிேயா.	சப்
இன்ஸ்ெபக்டர்	ெகாைலக் 	ஆயிரம்	 பாய்	வாங் ற 	மாதிரிேயா	வாங்கப்படா .
அப்ப 	எப்பவாவ 	ஒனக் 	சலனம்	வந்தால்,	ஆயிரம்	வழக் ல ம்,	அைர	டம்ளர்	
டக்	 க்காத	அண்ணேனாட	ைக ம்	அந்தக்	ைகயால்	அண்ணிக் 	அவர்

கட் ன	தாலி ம்	இந்த	ப ப் ல ம்,	ேவைலயில ம்	வி ந்தி க் ன்
நிைனக்க ம்.	அப்ேபாதான்	நீ	கீேழ	விழமாட்ேட"	என் 	'ஒன்ைன	ப க்க	வச்ேசன்
பார்	மார்தட் ம்	பாணியில்	ெசால்லாமல்,	"ஒன்	அண்ணன்	 லம்	எனக் 	ஒ
ழந்ைத	இ ந்தால்	எப்ப 	இ க் ேமா,	அந்தக்	 ழந்ைதயாய்	ஒன்ைனப்

பார்க்ேகன்	என் 	ெசால்லாமல்	ெசான்னவள்.

அந்த	அண்ணியின்	 கதரிசனம்	 ைமயாய்	கிைடக்க	ேவண் ம்	என்ற
பாசத்ேதா ,	 ம்பப்	ெபா ப்ேபா ம்,	 ல்லியில்	இ ந் 	பதவி யர்வில்
மாற்றலாகி	வந்த	ம மாதேம,	அதாவ 	 ன் 	மாதங்க க் 	 ன் 	தனியாக
வீ 	எ த் ,	அவர்கைளக்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறான்.	அந்த	அண்ணிைய,
ேவண்டாத	வி ந்தாளியாக	அல்ல.	ேவண்டப்படாத	ேவைலக்காரியாக	அம்மா
நிைனக்கிறாேளா?	இந்த	அண்ணி ம்	என்கிட்ட	ெசால்லித்	ெதாைலச்சால்	என்ன?
எப்ப ச்	ெசால் வாங்க.	நான்	எப்ேபா	ேகட்ேடன்.?	இன்ைனக் 	சாயங்காலம்,
வீட் க் ப்	ேபான ம்,	 தல்	ேவைல.	இ தான்.

உரத்த	சிந்தைனேயா ம்,	பலத்த	ேவகத்ேதா ம்,	ஒ 	சாைலயின்	 ைனக்
வந் ,	இன்ெனா 	சாைலக் 	வலப் றமாய்	தி ம்பினான்.	ேநராகப்	ேபாகிற
வண் க க் 	வழிவிட் த்தான்,	 க்ேக	தி ம் ம்	வண் கள்	நின்
நிதானித் 	ேபாகேவண் ம்	என்ப 	சாைல	விதிகளில்	ஒன் .	இ ேவ	மனித
நைட ைறயாக	இ ந்தால்,	நா 	எப்ேபாேதா	 ன்ேனறியி க் ம்.	எங்ேக
ன்ேனற?

அேதா	லாட்டரிக்கைட.	ஒவ்ெவா வ ம்	ேகா ஸ்வரராக	ஆ ம்	உைழப்பில்லா
யற்சிக் 	உைழக் ம்	பணத்ைத	வீணாக் கிறார்கள்.	ராஜஸ்தான்	பம்பர்



க்கலாம்.	 டான்	ேகா 	 க்கலாம்.	ஒ 	காலத்தில்	ஒ 	 பாய்	-	ஒ 	சீட் 	-
ஒ 	லட்சம்	என் 	இ ந்த .	ஆக்கப்	பணிக க் 	ஒ 	ஏைழயின்	ஒ 	 பாய்
ேபாவதில்	தப்பில்ைல.	ஆனால்	இப்ேபா ,	உைழப்பிற் ப்	பதிலாய்
ஊதாரித்தனந்தான்	 ன்ேனறியி க்கிற .	என்னமாய்	ஏைழ	மக்கள்.	 ள்ளித்
ள்ளி	லாட்டரி	அ க் ம்	லாட்டரி	ைபயைனேய	பார்க்கிறார்கள்.

இ 	ேபாதா 	என் 	பார்த்தால்,	 ரான்ஸிஸ்டர்	ெசட் ல்	கிரிக்ெகட்	வர்ணைன.
ஒவ்ெவா வ ம்,	தனக் 	கிரிக்ெகட்	ெதரி ம்	என் 	மற்றவர்கள்	நிைனக்க
ேவண் மாம்.	எத்தன	ஓவர்.	எவ்வள 	ரன்.	கபில்ேதவ்	பரவாயில்லயா.	ஆமாம்
கவாஸ்க ந்தான்.	"உைழப் க் 	ஈ 	இைண	இல்ைல"	என் 	பஸ்ஸில்	ஒ
விளம்பரம்.	அதன்	அ த்த	 ைனயில்	லாட்டரி	விளம்பரம்.	என்ன	நாேடா.	என்ன
மக்கேள.	இந்த	நாட் ல்	இ ந் ,	லாட்டரிக ம்,	கிரிக்ெகட் ம்
ரத்தப்பட்டாெலாழிய	நா 	 ன்ேனறா .	ஆபீஸ்ல	ஒவ்ெவா வ ம்	ைபைலப்

பார்க்காமல்,	லாட்டரி	ரிசல்ைடப்	பார்க்கான்.	அல்ல 	ஏைழ	மக்கள்,	தாமாய்	வந்
ெசால்வைதக்	காதில்	ேபாடாமல்,	கெமன்டரிைய	ேபா றான்.	ஒ 	வ ஷத் ல
எத்தைன	நாைளக் ப்பா	கிரிக்ெகட்	சண்ைட?	ஆமாம்.	இ 	விைளயாட் ப்
ேபாட் யல்ல.	ஏேதா	பாகிஸ்தா ம்,	பாரத ம்	மீண் ம்	ேபா க் ப்	ேபாய்விட்ட
ேபான்ற	விைனயான	ேபாட் .

சரவணன்,	பதட்டப்படாமல்,	நல்ல 	ெகட்ட 	என் 	நாைல ம்	சிந்தித்தப ,	இட
காைல	தைரயில்	ஊன்றி,	ஒ 	'பல்லவன்'	ேபாவதற்காகக்	காத்தி ந்தான்.
அப்ேபா 	விசில்	சத்தம்	ேகட்ட .	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	ேபாக் வரத் க்	காவலர்
அவைன	ைசைக	ெசய் 	வரச்	ெசான்னார்.	சரவணன்	வண் ைய	விட் 	இறங்கி,
அவர்	பக்கமாய்	அைத	உ ட் க்	ெகாண் 	ேபாய்,	அவைரப்	பார்த்தான்.
"ெயல்ேலா	ைலைன	எ க் 	ஸார்	கிராஸ்	ெசய்தீங்க?"	

சரவணன்,	அப்ேபா தான்	அந்த	ைலைனப்	பார்த்தான்.	ெயல்ேலாதான்.	ஆனா ம்,
அந்த	மஞ்சள்	நிறம்,	அம்மா,	அண்ணி	 கங்களில்	ஒ 	காலத்தில்	இ ந்த .
இப்ேபா 	இல்லாத ேபால்	ஆன .	வழக்கமாக,	அந்த	 ரம்ைமச்	 ற்றி	வராமல்,
அவன்	வ வ 	 ரிந்த .	அவன்	மட் மல்ல,	எல்ேலா ேம.	எல்ேலா ம்	ஒ 	தப்ைபச்
ெசய்தால்,	அ 	ஜனநாயகமாய்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	சட்டநியாயமாய்	இ க்க

யா .	தப் த்தான்.	இ ல	மஞ்சள்	ேகா 	எங்ேகய்யா	இ க் ன் 	ேகட்ப
விதண்டாவாதம்.	ஒ 	ேவைள.	இப்ப 	எல்லா	வண் க ம்	தி ம்பித்	தி ம்பிேய
அ 	அழிபட் க்கலாம்.

சரவணன்,	ஸ் ட்டைர	"ஸ்டாண்ட்	ேபாட் விட் ,	அவைர	ெந ங்கப்	ேபானான்.
அதற் ள்	ஒ 	கார்,	அவன்	தி ம்பிய	அேத	இடத்தில்	தி ம்பிய .	கான்ஸ்டபிள்
விசில்	அ த்தார்.	கார்	நின்ற 	மாதிரி	ேபான .	கான்ஸ்டபிள்	ேகாபத்ேதா
பின்னால்	ஓ னார்.	பிற 	அந்தக்	கார்காரரிடம்	ெகட்ட	வார்த்ைதகைள	வாங்கிக்



ெகாண்டவர்ேபால்	நிமிர்ந்தார்.	விைறப்பாக	ஒ 	'சல் ட்	அ த் விட் ,	பின் றமாய்
நடந்தார்.	ஐஏஎஸ்ேஸா,	ஐபிஎஸ்ேஸா,	ேவ 	யாேரா.	இதற் ள்,	இரண்
ைசக்கிள்கள்	எதிர்த்திைசயில்	வந்தன.	அவர்	விசில த்தார்.	ஒ வழிப்	பாைத
ைசக்கிள்காரர்கள்,	கீேழ	 ள்ளிக்	 தித் ,	ம த் க்	கட் ய	ேவட் கைள	ப வப்
ெபண்கள்ேபால்	நாணி	ேகாணி	பாதம்	வைரக் ம்	இ த் ப்	ேபாட்டப் 	வந்தார்கள்.
அவர்	ெதாப்பிக் 	மரியாைத	ெகா க்கிறார்களாம்!	ேபாலீஸ்காரர்,	அவர்களிடம்,
கா க்கார	 ைரவர்	ெகா த்த	ெகட்ட	வார்த்ைதகைள	விநிேயாகிப்ப
ேபாலி ந்த .	அவர்கேளா,	அவர்	ஏேதா	தங்கைளப்	பாராட் வ ேபால்,	அதற்
தாங்கள்	த திப்பட்டா ம்,	 கழில்	அடக்கம்	ேவண் ம்	என் 	அதற் 	அடங்கி
நிற்ப ேபால்,	-	ேமைடயில்,	பாராட் க் ரியவர்	ெபளவியமாய்	பார்ப்ப ேபால்
பார்த்தார்கள்.

அந்தக்	கான்ஸ்டபிள்,	தன 	டயரிைய	எ த்தார்.	காகிதங்கைளப்	 ரட் ப்
பார்த்தார்.	ெபன்ஸிைல	எ த்தார்.	அதற் ள்	அவர்கள்,	அண் ராயர்க க் ள்
ைகவிட் ,	ஆ க் 	இரண் 	காகிதங்கைள	நீட் வ 	ெதரியாமல்	நீட் னார்கள்.
எந்தக்	காகிதம்	ெஜயிக் ம்	என் 	சரவணன்	ேவ க்ைக	பார்த்தான்.	டயரிக்
காகிதமா.	அேசாக	சக்கரம்	ெபாறித்த	காகிதமா.	அேசாக	சக்கரத்தில்	 ன்
சிங்கங்கள்	நிற் ேத.	சிங்கம்	வி ேமா.	ெஜயித் 	விட்ட .

காவலர்,	இப்ேபாதாவ ,	தன்ைனக்	கவனிப்பார்	என் .	சரவணன்	அவைரப்
பார்த்தான்.	அவேரா,	கண்மண்	ெதரியாமல்	ஓ ய	ஒ 	மண்லாரிையப்	பார்த்
விசில த்தார்.	அ 	ெபப்ேப	காட் யப 	ஓ ய .	பாவம்.	அவரால்	நம்பைரக் ட
ேநாட்'	ெசய்ய	 யவில்ைல.	டயரிைய	எ க்கப்ேபானால்,	அதற் ள்	இ ந்த	சிங்க
ேநாட் க்கள்	கீேழ	வி ந்தன.	அவற்ைறப்	ெபா க்கேவ,	அவ க் 	ேநரம்	சரியாக
இ ந்த .	சரவணன்,	பைழயப 	அவைரப்	பார்த்தான்.	அதற் ள்	ஒ 	ைசக்கிள்,
ஒ வழிப்பாைதயில்	வரவில்ைலயானா ம்,	அதற் 	மட் ேம	ஒ 	பாைத	ேவண் ம்.
ட ள்ளிலில்	வரலாம்.	அ க்காக	ஒ 	ெபரிய	 ம்பேம	வ வதா?	அவர்தான்
வி வதா?	பைழயப ம்	டயரிக் ம்	அச்ச த்த	காகிதத் க் ம்	ேபார்.
இரண்டாவ 	ர ண் ம்	சிங்கக்	காகிதம்	ெஜயித்த .

சரவண க் 	அ வலக	நிைன 	வந்த .	அவைர	படபடப்பாய்ப்	பார்த்தான்.

"ஸார்.	மிஸ்டர்.	ஓங்கைளத்தான்.	 தலில்	என்ைன	அ ப் ங்க."	

ேபாலீஸ்காரர்.	அப்ேபா தான்	அவன்மீ 	சிரத்ைத	எ த் 	வந்தார்.	

"நான்	ெசய்த	தப் 	என்ன	ஸார்?"	

"ெயல்ேலா	ைலைன	கிராஸ்	பண்ணிட் ,	என்ைன ம்	கிராஸ்	பண்ரீங்களா?"



"அப்ேபா	ஒ 	கார்	ேபாச் ேத.	அைத	சல் ட்ேடாட	விட் ங்க."	

"ெயல்ேலா	ைலைன	மட் ந்தான்	கார்	கிராஸ்	ெசய்த .	ஓங்க	ஸ் ட்டர்ல.	பல்ப்ல.
க ப் 	ெபயிண்ட்	இல்ல.	அ க் த்தான்	சார்ஜ்	பண்ணப்	ேபாேறன்.

"அ 	ராத்திரிலதாேன	எப்ப 	எரி ன் 	ெதரி ம்."	

"ஓங்க க் 	அப்ப யா?	எனக்ேகா	எப்ப ம்	ெதரி ம்.	நான்	பகலில்	பார்த்தால்
தான்.	நீங்க	ராத்திரிக் ள்ேள	மாத்தி வீங்க."

"அப்ப யா.	இப்ேபா	நான்	சீக்கிரமாய்	ஆபீஸ்.	ேபாக ம்.	என்ன	ெசய்ய ன்
ெசால்றீங்களா?"

"ஓங்க	கண்ணாலேய	பார்க்கிறீங்க.	என்கிட்ேட	ேகட்டால்?	ேபாலீஸ்காரன்	வாயால்
ேகட்கமாட்டான்."

"அப்ப யா!	இந்த	சரவணன்	ேகஸுக் ப்	ேபாவாேன	தவிர.	ேகஸுக்
ேபாகமாட்டான்.	உம்.	எ றைத	எ திட் ,	ெமேமா	ெகா ங்க.	எப்ேபா
ேகார்ட் க் 	வர ேமா.	அப்ேபா	வாேரன்.	ஏன்	ேயாசிக்கிறீங்க?	என்	ெபயர்
சரவணன்.

"ேபாங்க	ஸார்."

"	 ம்மா	எ ங்க	ஸார்.	சத்தியமாய்	ேகார்ட்ல	இைத	கன்ெடஸ்ட்	ெசய்யமாட்ேடன்.
நீங்க	கா 	வாங் னைதேயா,	கா க் 	சல் ட்	அ ச்சைதேயா	ெசால்ல	மாட்ேடன்.
ஏன்னால்.	இப்ேபாெதல்லாம்	நான்	ெபாய்	ேபசாவிட்டா ம்,	உண்ைமைய	ெசால்லாமல்
இ க்கத்	ெதரிஞ்சிக்கிட்ேடன்.	 ம்மா	எ ங்க	ஸார்	என்	வைரக் ம்	நான்	வண்
ஒட் ன 	தப் த்தான்.	தப் க் த்	தண்டைன	கிைடச்சால்தான்	எனக் ம்
சாைலவிதி	தைலவிதி	மாதிரி	மன ல	நிற் ம்.	உம்.	எ ங்க.	எனக் ம்
மனிதாபிமானம்	உண் .	ஓங்கைளக்	காட் க்	ெகா க்கற னால	இந்த	வழக்கம்
நின் டப்	ேபாறதில்ல.	இந்த	ச கத்ைத	மாற்றாமல்,	ஒங்கைள	மாற் ற
அர்த்தமற்ற ன் 	எனக் த்	ெதரி ம்"

ேபாலீஸ்காரர்,	அவைன	ஆழம்	பார்த்தார்.	இதற் ள்	பல	ைசக்கிள்	கிராக்கிகள்
தப்பிக்	ெகாண் ந்தன.	இவர்	யார்?	யாராய்	இ ப்பார்.?

"எங்க	ஸார்	ேவைல	பார்க்கிறீங்க?."	



"ேகஸ்	எ ங்க	ெசால்ேறன்."	

"தய 	ெசய் 	ேபாங்க	ஸார்.	இ 	பஸ்ட்	வார்னிங் 	நிைனச் ட் 	தி ப்திேயாட
ேபாங்க.	அேடய்.	வண் .	உன்னத்தாண்டா.	நில் டா	கம்மனாட் .	ஒப்பன்	வீட்
ேராடா?	நில் டா."

சரவணன்,	'ஒ 	ஏைழைய	ஏன்	திட் றீங்க.	ேவ ன்னால்	ேகஸ்	எ ங்க"
என் 	ெசால்லப்	ேபானான்.	ேகாளாரான	ச க	அைமப்பில்	ஏைழகள்	தங்கேளாட
தன்மானத்ைத	விைலயாகக்	ெகா த்தால்தான்,	 தந்திரமாக	நடமாட	 ம்
என்பைத	நிைனத்தப ,	ஸ் ட்டைர	உைதத்தான்.
---------------------		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3
	அந்த	அ வலகம்,	இஞ்சி	தின்னாத	 ரங் ேபால்	இயல்பாக	இ ந்த .

ம்மா	ெசால்லக் டா .	அ வலகத்தில்	உள்ள	அத்தைன	ஊழியர்க ம்	ேப ம்,
ேவைல ம்	ைக மாக	இ ந்தப தான்,	ைகயாட் 	காலாட் 	வாயா க்
ெகாண் ந்தார்கள்.	கிரிக்ெகட்	வர்ணைனையக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.
பத்மா,	ஒ 	ேகாப்பில்	பாதி	கண்	ேபாட் 	எ தியப தான்,	அவ்வப்ேபா
மீதிக்கண்ைண	எ த் ,	அ ேக	இ ந்த	ராமச்சந்திரனிடம்,	எைதேயா	சிரித் ச்
சிரித் ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தாள்.	உமா,	ஒ 	ரிஜிஸ்டைர	தன 	ம யில்	கிடத்தி
ரட் யப தான்,	சற் த்	தள்ளி,	ேரக்ைக	 ைடந் 	ெகாண் ந்த	பி ன்
அைடக்கலத்திடம்,	"அந்தப்	 டைவ	சரியில்லப்பா."	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண் ந்தாள்.	அட்மினிஸ் ேரட் வ்	ஆபீஸர்	அல்ல 	'ஏஓ	என்
அைழக்கப்ப ம்	நிர்வாக	அதிகாரி	ெசளரிராஜன்,	பாக்ெகட்	 ரான்ஸிஸ்டர்	ேபால்
இ ந்த	கணக் 	யந்திரத்ைத	-	யந்திரம்	என் 	ெசால்வ 	 டத்	தப் 	-	கணக் க்
க விைய	தட் த்	தட் ப்	ேபாட் ,	ஒ 	காகிதத்தில்	எ திக்	ெகாண் தான்,
ஈஸ்வரிைய	ரசித்தார்.	ைக,	கணக்ைக	எ தியேபா ,	வாய்	"ஓங்க	ஆத் ல
இன்னிக் .	என்ன	 ழம் "	என் 	தன்னிடம்	ேபசாமல்,	சபார் ேனட்	பயல்
சம்பத்திடம்	ேபசிக்ெகாண் ந்த	ைடப்பிஸ்ட்	ஈஸ்வரியிடம்	ேகட்டார்-	அவள்,	நாக்
சிையப்	பற்றி	மட் ேம	ேப கிற	வயதில்	இல்ைல	என்ப 	ெதரிந் ம்.

ேமேல	சித்தரிக்கப்பட்ட 	எஸ்டாபிளிஷ்ெமன்ட்	ெச ன்.	இ ேபால்	வாங் ம்	பிரி ,
வந்தைத	காக் ம்	பிரி ,	கணக் ப்	பிரி 	விநிேயாகப்	பிரி 	என் 	அந்த
அ வலகம்	பலப்பல	பிரி களாய்	இ ந்தன.	"அவற்றிற் 	ஏற்றாற்ேபால்	ஒவ்ெவா
பிரி 	நாற்காலி	க க் ம்,	இன்ெனா 	பிரி 	நாற்காலிக க் ம்	இைடேய
இைடெவளிக ம்	உண் .	இந்தப்	பிரி களின்	இன்சார்ஜ்கள்	சார்ஜ்	ெசய்யப்பட்ட
ேபட்டரிகள்	ேபால்,	ெபரிய	நாற்காலி,	ெபரிய	ேமைஜ	சகிதமாய்	காட்சியளித்தார்கள்.

இத்தைன	பிரி களி ம்	ஒட் ய 	ேபால ம்,	ஒட்டாத 	ேபால ம்,
இந்தியகிராமத் ச்	ேசரிேபால்	சற் த்	தள்ளி,	அன்னம்	இ ந்தாள்.	ைம	கைற ம்,
ேகாந் 	கைற ம்,	ெவட்டப்பட்ட	ேசாளத்	ேதாட்டத்தில்	எஞ்சி	நிற் ம்
அ க்காம் கள்	ேபால்,	எரிந் 	எரிந் ,	இ தியில்	திரிகள்	நின் ,	ெவள்ைள
ெவள்ைளயாய்	இ ந்த	ெம வர்த்தித்	 ண் க ம்	ெகாண்ட	ேமைஜயில்,
நான் 	பக்க ம்	காகிதக்	 வியல்கைளப்	பரப்பியப ,	அதன்	ந ப்பக்கம்,	ஒ
ரிஜிஸ்டைரப்	ேபாட் க்	 ைடந் 	ெகாண் ந்தாள்.	அவ க் 	எதிேர,	இரண்
பி ன்கள்,	தயாராக	இ ந்தார்கள்.	சீல்	ேபாட	ேவண் மா?	கவர்	ெசய்ய
ேவண் மா?	எைத ம்	கவரப்	பண்ண	ேவண் மா?	ெர .	



அங்ேக	ஆட்கள்	எப்ப ேயா,	அ வலகம்	அழகாகத்தான்	இ ந்த .	 ண் சி,
காகிதம்,	இரப்பர்,	பால்	பாயிண்ட்	ேபனா,	ெபன்ஸில்,	ஸ்ேடப்லர்,	ைபல்கள்	உட்பட
பல்ேவ 	வைகயான	ஸ்ேடஷனரிப்	ெபா ட்கைள,	ெகாட்ேடஷன்	மார்க்ெகட் ல்'
வாங்கி,	பல்ேவ 	அ வலகங்க க் 	அ ப்ப	ேவண் ய	ெபா ப் 	அந்த
அ வலகத்திற் ,	அ வலகங்கள்	அ ப் ம்	இன்ெடன்ட்கைள	ெசப்பனிட் ,
றிப்பிட்ட	சமயத்திற் ள்	அவற்ைறத்	த வித் க்	ெகா க்க	ேவண் ம்.

இல்ைலயானால்	அ வலகங்களில்	ைடப்	அ க்க	 யா .	அ த்தவற்ைற	ைபலில்
அடக்க	 யா .	அடக்கியவற்ைற	ேடக்கால்	கட்ட யா .	ேபப்பர்	ெவயிட் கள்
இல்லாமல்,	காகிதங்கள்,	பறக் ம்.	 ண் சிகள்	இல்லாமல்,	பக்கங்கள்
ெவட்கங்களா ம்.	ஆக	ெமாத்தத்தில்	அ 	 ற்றில்	ஒ 	அ வலகம்	அல்ல.	
அ வலகங்க க் ம்,	இத்தைகய	ெபா ட்கைள,	லட்சக்	கணக்கான	 பாயில்
வாங்கிக்	ெகா க் ம்	ஒேர-	ஒ 	அ வலகம்	காண் ராக்டர்கள்	கண்	ைவக் ம்
அ வலகம்.

சரியான	சமயத்திற் 	வ ம்	சரவணன்,	 க்கால்	மணி	ேநரம்	கடந் ம்	வராததால்,
சீனியர்	ஸ்ெடேனாகிராபர்	-	உமா,	தன 	அைறைய	விட் 	ெவளிேய	வந்
நின்றாள்.	அவைளப்	பார்த்த ம்,	பலர்	வலியப்	ேபாய்	 சலம்	விசாரித்தார்கள்.
பார்ப்பதற் 	அழகாக	இ ந்தாள்	என்பதற்காக	அல்ல.	அழ தான்.	அடர்த்தியான

தான்.	கிறக்கமான	கண்கள்தான்.	கைளயான	 கம்தான்.	வாளிப்பான
உடம் தான்.	சிவப் தான்.	இன் ம்	கல்யாணம்	ஆகவில்ைலதான்.	அ ,	இன் ம்
காலம்	கடக்காத தான்.	ஆனால்,	அதற்காக	அவளிடம்	வலியப்	ேபசவில்ைல.

பல	'அந்தரங்க	ேகாப் களின்	அதி ட்பமான	விவரங்கள்	அவைள	மீறிப்	ேபாக
யா .	எல்ேலா ைடய	 மிேயா,	கிராப்ேபா,	ெகாண்ைடேயா,	அத்தைன ம்

அவள்	ைகயில்.	அவள்	ேப கின்ற	ேபச் 	ஒவ்ெவான் க் ம்	ஒ 	அர்த்தம்	உண் .
பம்பாய்	நல்ல	நகரந்தாேன'	என் 	ஒ த்தரிடம்	ேகட்டால்,	அவன்	அந்த
நகரத்திற் ப்	ேபாகப்	ேபாகிறான்	என் 	அர்த்தம்.	ேப .	ேப .	எத்தைன
நாைளக் ப்	ேப ேவ'	என்றால்,	அவ க் 	ஓைல	ெர யாவதாய்	ெபா ள்.
அவ க்ெகன்ன	 ைறச்சல்'	என்றால்	ஆசாமிக் 	பதவி ர் 	வரப்ேபாவதாகக்
ெகாள்ளலாம்.	எனேவ,	சம்பந்தப்பட்டவர்கள்,	அவள்	வாையக்	கிளறப்
பார்த்தார்கள்.	அந்த	மாதிரி	சமயத்தில்	அவள்,	ேபசியவைர	விட் 	விட் ,
ேபசாதவைரப்	பார்ப்பாள்.

தி ெரன் 	அந்த	அ வலகத்தில்	அைர ைறப்	ேபச் க்கள்	 ட	அடங்கின.
லாவகமாய்	உடலாட் ,	நளினமாய்	உலா	வந்த	உமா,	உள்ேள	ஓ விட்டாள்.	ெடஸ்பாட்ச்
அன்னம்,	நிமிர்ந் 	உட்கார்ந்தாள்.	சரவணன்,	ஒ 	பறைவ	பார்ைவேயா ,	அவசர
அவசரமாய்,	தன 	அைறக் ள்	ேபாகப்	ேபானான்.	பிற ,	எைதேயா
ேயாசித்தவனாய்,	அவன்	பின்பக்கமாய்	நடந் ,	அக்ெகளண்டன்ட்
ராமச்சந்திரனிடம்.	'ஓங்க	ஒய் க் 	இப்ேபா.	எப் 	இ க் "	என்றான்.	உடேன



அவர்	"ேதவல	ஸார்."	என்றார்.

"அதற்காக	நீங்க	ேகர்லஸா	இ க்கப்படா .	இன்ைனக் 	ேவ ன்னா ம்
ேநற் ப்	ேபான 	மாதிரி	 ன்னாேலேய	ேபாங்க.	ஐ	ேடான்ட்	ைமண்ட்."

"ேதங்க்	 	ஸார்."	

சரவணன்	உள்ேள	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தான்.	தைலைமக்	கிளார்க்	பத்மா,
மைனவிைய	மதிக்காத	ராமச்சத்திரைன	ஒ 	மாதிரியாகப்	பார்த்
ன்னைகத்தாள்.	பிற ,	அந்த	இ வ ம்	சரவணனின்	 ைகப்	பார்த்
எள்ளலாகச்	சிரித்தார்கள்.	"ஒய் க் .	உடம் க் 	உடம் க் ன் 	ெசால்லிச்	ெசால்லி
அப்ப 	ஆயிடப்	ேபா ."	என் 	கி கி த்த	அந்தப்	ெபண்ணிடம்
"கத்திரிக்காய் 	ெசால்றதால	பத்தியம்	ேபாயிடா .	சினிமா க் ப்	ேபாேறன்னா
இந்தக்	 ரங் 	வி மா?"	என்றான்.	உடேன	சிரிப் .	அப் றம்	கி கி 	இ தியில்,
நிர்வாக	அதிகாரி	ெசௗரிராஜனின்	காைத	இரண் 	ேப ம்	ஊதினார்கள்	-	மாறி
மாறி.

‘ெடஸ்பாட்ச்	அன்னம்,	அவர்கள்	இ வ ம்	சரவண க் ப்	பின்னால்	சிரிப்பைதப்
பார்த்தாள்.	ஆனால்	ஆச்சரியப்படவில்ல.	இன்ைனக் 	இ 	என்ன	 சா?
நாைளக் 	இந்த	பத்மா ம்	'என்	ஹஸ்ெபண் க் 	ெநஞ் வலி	ஸார்	என்பாள்.
ெபர்மிஷன்	கிைடத்த	ெநஞ்ச	நிைறேவா 	 ந்தாைன	 ச் க் 	 ஷன்
இல்லாமல்,	தனியாகேவா.	ட ளாகேவா.	ேபாவாள்.	ம நாள்	இந்த	சரவணன்,	இேத
மாதிரி	ேகட்பார்.	இவர்க ம்,	இேத	மாதிரி	சிரிப்பார்கள்.

அன்னத்திற் ,	அவன்ேமல்	ேலசாக	இரக்கம்	ஏற்பட்ட .	நல்லா	இ க் ேத.	நான்
எ க் ய்யா	ஒனக்காக	வ த்தப்பட ம்.	ெபரிய	ஆபீஸராம்	ஆபீஸர்.	கீேழ
இ க்கிறவங்கள்ல	யார்	யார்	எப் 	எப் ன் 	ெதரிய	வி ம்பாத	ஆபீஸர்.	ஒனக்
ேவ ய்யா.	எனக் த்தான்	'ெமேமா	ெகா க்கத்	ெதரி ம்.	அந்த	ெமேமாவால
என்ேனாட	ேவைல	எவ்வள 	பாதிக்கப்	ேபா ன் 	நிைனச் ப்	பாத்தியா.
இவ்வள க் ம்	இந்த	ஆபீஸ்ல	நான்	ஒ த்திதான்	ஒன்ன	பின்னால்	திட்டாதவள்.
றம்	ேபசாதவள்.	எனக் 	ெமேமா.	அேதா	 ங்கிச்	சிரிக்கிற	அவ க்
இன்கிரிெமன்ட்	சிபாரி .	ேபாய்யா.	ேபா….

அன்னம்,	அதற் ேமல்	ேயாசிக்கப்	பயந் 	விட்டாள்	அவள்	இப்ப 	சிந்திப்ப 	 ட
அவர்க க் ம்	உள்ேள	இ க்கிற	சரவண க் ம்	ெதரிந் ,	கிைடக்காமல்
கிைடத்த	இந்த	ேவைல	ேபாய்விடக் டாேத	என்ற	பயம்.	பைழயப ம்	ஊ க் ப்
ேபாய்.	அப்பாவிட ம்,	சித்தியிட ம்	அகப்பட் விடக்	 டாேத	என்ற	அச்சம்,
இவ்வள க் ம்	அவள்,	பார்ைவக் 	பயப்ப பவள்	ேபாலேவா,	பய த் பவள்
ேபாலேவா	ேதான்றவில்ைல.	ப டர்	ேதைவயில்லாத	 கம்,	அழ 	என்ப 	சிவப்பில்



மட் ம்	அல்ல	என்பைத	எ த் க்காட் ம்	க ப் 	சிரிக் ம்ேபா 	மட் ேம,	சில
ெபண்க க் ,	கண்கள்	எழிலாய்	இயங் ம்.	அவ க்ேகா,	ேப ம்ேபா ட
ெபாங் ம்	விழிகள்.	உைடயால்	மட் மல்ல,	உடம்பா ம்	ெதரியாத	வயி .
எவ ட ம்	அதிகமாகப்	ேபசாத	வாய்,	யார்	ெசால்வைத ம்	சிரத்ைதேயா
ேகட் ம்	கா கள்.	பம்பரமாய்	இயங் ம்	கரங்கள்.	அ த்த	'ெமேமா	வந்தால்
ஆபத்தாச்ேச	என்ப ேபால்,	உள்ேள	இ ந்த	சரவணைன,	 ஷ்ட	ேதவைதையப்
பார்ப்ப ேபால்,	பார்த் ப்	பார்த் ப்	பயந் 	ெகாண்டாள்	அன்னம்.

உள்ேள	உமா	நின் 	ெகாண் ந்தாள்.	ெவளிேய,	தான்	அரட்ைடய த்தைதப்
பார்த் விட்ட	அந்த	அஸிஸ்ெடண்ட்	ைடரக்டர்	மனதில்,	ஏதாவ 	ேகாபம்
உதித்தி க்கிறதா	என்பைத	ஆழம்	பார்ப்பதற்காகப்	ேபானவள்.

அ த்த	பதவி யர் 	உமாைவ,	அக்ெகளண்டண்ட்	இ க்ைகயிேலா	அல்ல
தைலைமக்	கிளார்க்	இ க்ைகயிேலா	உட்கார	ைவக் ம்.	அதற் 	ஆபீஸ்
தைலவிதியான	அந்தரங்கக்	 றிப்ேபட்ைட	எ த	ேவண் யவன்	இந்த	சரவணன்.
இப்ேபா 	அவ க் ,	அவன்,	தன்ைனப்	பற்றி	என்ன	நிைனக்கிறான்-	எப்ப 	எப்ப
நிைனக்க	ேவண் ம்	என்பேத	 க்கியம்.	எத்தைன	நாைளக் த்தான்	ஈஸ்வரன்
க த்ைதச்	 ற்றிய	க க்காத	பாம்பாகக்	கிடப்ப ?	பதவி யர் 	ெபற் .	தனியாய்
படம்	எ க்க	ேவண்டாமா..?	பக் வமாக,	பதட்டப்படாமல்	ேகட்டாள்.

"ஸார்.	ஏதாவ 	 க்ேடஷன்	ெகா க்கிங்களா.."	

"இப்ேபா	இல்ேல."	

"அப்ேபா	அந்த	ஸ்ேடட்ெமன்ைட	அ க்கட் மா?"

'ெயஸ்.	அன்னத்ைத,	ெடஸ்பாட்ச்	ரிஜிஸ்டேரா 	வரச்	ெசால் ங்க."

உமா,	 க்கேலா 	ேபானாள்.	அவள்	ைசைகக் 	ஏற்ப	அன்னம்	உதறேலா
வந்தாள்.	ைகக் ழந்ைதைய	மார்பில்	அைணத்த 	ேபால்,	ஒ 	ரிஜிஸ்டைர
மார்ேபா 	ேசர்த் 	அைணத்தப 	வந்தாள்.	'எ க்காக	இவன்	என்	பிராணைன
எ க்கான்?	ேபா ம்	ேபா ம்	ஒ 	அஸிஸ்ெடண்ட்	ைடரக்டரா	ெடஸ்பாட்ச்	ரிஜிஸ்டைர
ெசக்	பண்ற .	ஏஓேவ	பார்க்கமாட்டார்.	ெஹட்கிளார்க்	இ க்காள்.	இவன்	எ க் ?
சந்ேதகேம	இல்ைல.	என்ைன	ஒழிக்கத் க் 	திட்டம்	ேபாட் க்கான்.
இரண்டாவ 	ெமேமா	ெகா க்கப்ேபாறான்.

அவைள,	அவன்	ஏறிட் ப்	பார்த்தேபா ,	அன்னத்தின்	ைககள்	ஆ ன.	அந்த
ஆட்டத்தில்,	அந்த	ெபரிய	ரிஜிஸ்டேர	ஆ ய .



"உட்கா ங்க."	
"ஐ	ேஸ.	சிட்	ட ன்."	

அன்னம்	பயந் ேபாய்	உட்கார்ந்தாள்.	அவன்,	ரிஜிஸ்டைரப்	 ரட் ,	 ந்தின	நாள்
க தங்கள்	அ ப்பப்பட் க்கிறதா	என் ,	க தம்	க தமாக,	நம்பர்	நம்பராக,
கவரிேயா 	பார்த்தான்.	எல்லாம்	சரியாகேவ	இ ந்தன.

" ட்.	நீங்க	ேபாகலாம்."	

அன்னம்	எ ந்தாள்.	' ட்’ 	ெசால்லிட் ,	தைலயில்	 ட் ட் ங்கேள	ஸார்	என்
ேகட்ப 	மாதிரி,	அவைனப்	பார்த்தாள்.	இனிேமல்.	இப் 	ெமேமா	ெகா க்காதிங்க
ஸார்	என் 	ேகட்கலாமா.	ஒ ேவைள	அப்ப க்	ேகட் ,	அதற்ேக	ஒ 	ெமேமா
ெகா த்திட்டால்.	அன்னம்,	தயங்கித்	தயங்கித்	தி ம்பப்	ேபானாள்.	சரவணன்
ன்னைக	இல்லாமேல	ேகட்டான்.

"எைதேயா	ெசால்ல ன் 	நிைனக்க மாதிரி	பார்க்கிங்க."	

"இல்ல	ஸார்.	இல்ல	ஸார்."

"நான்.	சிங்கம்	 லியில்ல.	மனிதன்தான்.	எனக் 	எ க் 	ஸார்	ெமேமா
ெகா த்திங்க.	ேமாசமான	வார்த்ைதயால ட	திட்டலாம்.	அைதேய	நல்ல
வார்த்ைதயாய்	ைகயால	எ தலாமா'ன் 	ேகட்க	வாரிங்க.	இல்ைலயா?
நில் ங்கம்மா,	ஓடாதீங்க.	ெசளநா	மார்ட்	கம்ெபனிக்காரன்	தந்த	ெபா ட்கள்ல
வாலிட் 	சரியில்ல.	 வான் ட் 	ேமாசம்.	 ண் சி	 ைன	ம ங்கிட் .	ேபப்பர்ல

இங்க்	ஊ .	ரப்பர்,	எ த் க் ப்	பதிலாய்	எ ன	காகிதத்ைதத்தான்
அழிக் .	ெபன்சில்	சீவப்	ேபானால்	ஒ .	பால்பாயிண்ட்	ேபனா ல,	பாயிண்ேட
இல்ல.	வாங் ன	ேடக்ல,	ஒ 	பக்கத் 	 ைன	உதிரியாய்	நிக் .	அதனால
இைதெயல்லாம்	 ட் க்காட் ,	அந்தக்	கம்ெபனிக் 	நா 	தடைவ	லட்டர்
ேபாட்ேடாம்.	நா 	தடைவ ம்	ரிஜிஸ்டர்லேய	அ ப் ம்ப யாய்	ெசான்ேனன்.	நீங்க
ஒ 	தடைவ	 ட	ரிஜிஸ்டர்ல	அ ப்பல.	ஒங்க	ெலட்டேர	கிைடக்கேலன் 	அவன்
ெசான்னால்,	பதில்	ெசால்ல	ேவண் ய 	நீங்களா?	நானா?	ெசால் ங்க."

அன்னம்,	பதில்	ெசால்ல	 யாமல்	திணறியேபா ,	உமா	உள்ேள	வந் 	'சீல்	ேபாட் ,
ரகசியம்'	என் 	ெகாட்ைட	எ த் க்களில்	 ட் க்	காட் ய	ஒ 	கவைர	அவனிடம்
ெகா த் விட் ,	அன்னம்	ேபாவதற்காகக்	காத்தி ந்தாள்.	சரவணன்
ெதாடர்ந்தான்:

"மிஸ்	உமா.	நீங்க	அப் றமாய்	வாங்க.	உம்.	அன்னம்.	ெசால் ங்க."



அன்னம்	ம வினாள்.	உமா	மட் ம்	மிஸ்	உமாவாம்!	நான்	ெவ ம்	அன்னமாம்.
அவளால்	பதிலளிக்க	 யவில்ைல.	அவன்	ெசால்வ 	உண்ைமேய.	அவளால்
உண்ைமைய	ஒப் க்ெகாள்ள	 ந்த .	ஆனா ம்	ஆட் வித்த	உண்ைமயின்
பின்னணிைய	ெசால்லத்தான்	அவளால்	 யவில்ைல.	அவைன,	பயந் ேபாய்
பார்த்தேபா ,	அவன்	அதட் னான்.

"இனிேம ம்.	ெசால்ற க் 	மாறாகச்	ெசய்திங்கன்னால்.	அப் றம்	நான்
ெசால்றைதக்	ேகட்க.	நீங்க	இந்த	ஆபீஸ்ல	இ க்க	மாட் ங்க.	 	ேகன்	ேகா	ெநள."

அன்னம்,	அரண் 	மிரண் 	ேபாவ ேபால்	ேபானாள்.	வாசல்	பக்கம்	நின்றப ,
அவைனேய	பார்த்தாள்.	ேவைலக்ேக	உைல	ைவப்பான்	ேபா க்ேக.	அப் றம்	சித்தி,
வீட்ல	சரியாய்	உைல	ைவக்கைலன் 	அவமானமாய்	திட் வாேள.	அன்னம்,	நின்ற
இடத்திேலேய	நின்றாள்.	

'கான்பிடன்ஷியஸ்'	கவைரப்	பார்க்கப்ேபான	சரவணன்,	அன்னத்ைத	நிமிர்ந்
பார்த்தான்.	அவள்	இன் ம்	ேபாகாமல்	இ ப்பதில்	ஆச்சரியப்பட் ,	அவைளத்
தன்ன ேக	வ ம்ப 	ைசைக	ெசய்தான்.

"எ ம்	ெசால்ல மா?"	

"வந் .	வந் .	ெமேமா.	இன் ம்	எனக் 	 ரேபஷன்	பீரியேட	 யல."

"என்னாேல.	ஒங்க	ேவைலக் 	ஆபத் 	வரா .	அேத	சமயம்.	நீங்க	இனிேம ம்
ரிஜிஸ்டைர.	ஆர் னரியாக்கினால்,	நான்	எக்ஸ்ட்ரா னரி	நடவ க்ைக	எ ப்ேபன்."

அன்னம்	பயந் விட்டாள்.	ெசால்லித்தான்	ஆக	ேவண் ம்.	ெசால்லிேய
தீரேவண் ம்.

“ஸார்.	ஸா.ஸா."

"என்ன.	ெசால் ங்க."	"ெஹட்கிளார்க்	அம்மாதான்	ரிஜிஸ்டர்ல	ேவண்டாம்.
சாதாவா	அ ப் ன் 	ெசான்னாங்க.	அஸிஸ்ெடன்ட்	ைடரக்டர்	ெசால்றாேரன்
ெசான்ேனன்.	பக்கத் ல	நின்ன	ஏ	ஒ	ஆபிஸ ங்க	ஆயிரம்	ெசால் வாங்க.
ஒனக் 	இமி யட்	பாஸ்	ெஹட்கிளார்க்தான்.	ெசால்ைறைதச்	ெசய் 	ெசான்னா .
அவங்க ம்,	தபால்	தைலங்க	அதிகமாய்	ஆ ேதன் 	தான்	ெசான்னாங்க."

சரவணன்,	எ ந்தி க்கப்	ேபாகிறவன்ேபால்,	நிமிர்ந்தான்.	ஆச்சரியம்,	 கத்தில்
தாண்டவ	மா ய .



“என்னம்மா	நீங்க.	ெமேமா	ெகா க் ம்	ேபா 	இைதச்	ெசால்லியி க்கலாேம.	நான்
ஒங்கள	களிமண் ன் ல்லா	நிைனச் க்	ெகா த்ேதன்."

"நான்	களிமண்	இல்ல	கிராஜுேவட்"	

"நீங்க	களிமண் 	இல்லன் 	ஒத் க்க	மாட்ேடன்.	என்கிட்ட	ஏன்	இைதச்
ெசால்லல?"

"எப்ப 	ஸார்.	காட் க்	ெகா .	ெகா க்க ?"	"இப்ேபா	மட் ம்	ெசால்றீங்க?	
"இனிேமல்	ெசால்லாட்டால்	ேவைலக்ேக.	ஆப."

சரவணன்,	அப்ேபா தான்	அவைள	ஒ 	ெபா ட்டாகப்	பார்த்தான்.	ேதறாத	ேகஸ்
என் 	அவன்	தள்ளி	ைவத்தி ந்த	அவள்	மனம்	எவ்வள 	விசாலமாய்	இ க்
இ ேபால்	 ைள ம்	அ த்தமாய்	இ ந்தால்,	எவ்வள 	அ ைமயாய்	இ க் ம்.
மன ம்,	 ைள ம்	வடமி க் ம்	ேபாட் 	ேபால்	ஒன்ைற	ஒன் 	தன்பக்கம்
இ க்கப்	பார்க் ம்	காலமி .	 ைளக்காரர்கள்,	இதயத்ைத	 ைளயிடம்
ஒப்பைடத் ,	மற்றவர்க க் 	இதய	ேநாைய	ஏற்ப த் கிறார்கள்.	விசாலமான
இதயக்காரர்கள்,	 ைளைய	' த்தமாக	ைவக்கிறார்கள்.	ேபலன்ஸ்'	இல்லாத
மனிதர்கள்.	மனிதச்சிகள்.

சரவண ம்.	அவைள	"ேபலன்ஸ்'	இல்லாமல்	பார்த்தான்.	அறி ர்வமாகப்
பார்க்காமல்,	இதயப் ர்வமாகப்	பார்த்தான்.	இவள்	அரட்ைடய த் க்
ேகட்டதில்ைல.	எவைர ம்	ஒ 	மாதிரி	பார்ப்பைதப்	பார்த்ததில்ைல.	ேலட்டாக
வந்ததில்ைல.	இந்த	அ வலகத்தில்	தன்னிடம்	வந் 	மற்றவர்கைளப்	 றம்
ேபசாதவர்கேள	கிைடயா .	ஆனால்	இவள்.

"எங்ேக	ப ச்சீங்க.?"

"ம ைரயில்.	காேலஜ்ல."

"நீங்க	கிராஜுேவட்டா."
"எக்னாமிக்ஸ்ல,	ைஹ	ெசகண்ட்	கிளாஸ்	ஸார்."	

"ஸ்டாப்	ெசல ன்	கமிஷன்	எ தித்தாேன	வந்தீங்க?"	

"ஆமாம்,	ஸார்.	 . .ஸியாய்	ெசலக்ட்	ஆேனன்,	ெரண் 	வ ஷத் க்
ன்னாேலேய."



" ஸியாய்	ேசர்ந்தி க்கீங்க.	அப் றம்	ஏன்	இந்த	ெடஸ்பாச்ைச	கட் ட்
அ கிறீங்க?	ஏன் .	ெசால் ங்க."

"இதத்தான்	ெகா த்தாங்க."	

"நீங்க	ேகட்கலியா."	

"ேகட்ேடன்.	'ேகாட்டா ல	வாரவ க் 	ெகாட்ேடஷன்	வரா ன் 	ெசான்னாங்க."

"ஐஸி.	நீங்க ம்	ேவைலைய	ெதரிஞ் க்க	வி ம்பல."	"ேகட் ப்	பார்த்ேதன்.
ெசால்லிக்."	

"நான்	ெமேமா	ெகா த்ேதேன.	அந்த	ஆபீஸ்	காபிைய	ரிஜிஸ்டர்ல	எ தச்
ெசான்னாங்களா?	ஒங்க	கிட்ேட	ைகெய த் 	வாங்கினாங்களா?."

"ஆமாம்	ஸார்."	

"என்ன?	"என்ட்ரி'	ேபாட்டாங்களா?	ைகெய த் ம்	வாங் னாங்களா?	 ஸ்ெலஸ்."

"ஆமா.	யார்.	எ க்காக."	

"ஒண் மில்ல.	நீங்க	ேபாகலாம்."	

அன்னம்,	தயங்கித்	தயங்கி	நடந்தாள்.	 ஸ்ெலஸ்	என்றாேர.	சீ	என்றாேர.	யாைர?
யாைரச்	ெசால்றார்.	என்ைனத்தான்.	என்ைனேயதான்.

சரவணன்,	காலிங்	ெபல்ைல	அ த்தினான்.	ஓ வந்த	பி னிடம்,	"ெஹட்
கிளார்க்ைக ம்,	'ஏ.ஓ.ைவ ம்	அன்னத்ேதாட	ெபர்சனல்	ைபேலாட
வரச்ெசால் ங்க."	என்றான்.

சரவணன்	அந்தக்	'கான்பிடன்ஷியல்	கவைரப்	பிரிக்கப்	ேபானான்.	இப்ேபா	அவங்க
வ வாங்க.	அப் றம்	ப க்கலாம்.	என்ன	ெபரிய	கான்பிடன்ஷியல்.	அந்தரங்கக்
றிப்ேபடாய்	இ க் ம்.	இல்ைலன்னா.	ெசக் ரிட் 	ஏற்பா 	எப்ப ன்

ேகட் ப்பாங்க.

நிர்வாக	அதிகாரி	ெசௗரிராஜ ம்,	தைலைம	கிளார்க்	பத்மா ம்	ேஜா யாக	வந் ,
ேஜா யாகேவ	உட்கார்ந்தார்கள்.	அவ க் 	ஐம்ப 	வயதி க் ம்.	காேதாரம்
ெதரிந்த	நைர,	அவர்	தைலக் 	ைட	அ த்தி ப்பைதக்	காட் ய .	இந்த
லட்சணத்தில்	ேலசாக	ஒ 	சின்னக்	 மி.	ெவளிேய	ெதரியா .	பத்மா க்



ப்பத்ைதந் 	ேத ம்.	அவள்	ேபாட் ந்த	பிரா க் 	இ ப 	இ க் ம்.
அவ க் 	எப்ப ேயா.	அவள்	கவர்ச்சிதான்.	ெசௗரிராஜன்,	சீல்	கவைரப்
பார்த்தப ேய	ேகட்டார்.	

"இ 	அன்னத்ேதாட	ெபர்சனல்	ைபல்	ஸார்.	என்ன	ஒ 	நா ம்	இல்லாமல்	ேலட் .?"

சரவணன்	பதிலளிக்கவில்ைல.	அவன்	கரங்கள்	அன்னத்தின்	ெபர்சனல்	ைபைலப்
ரட் ன.	அவன்	ெகா த்த	'ெமேமா,	அவள்	ெபற் க்	ெகாண்ேடன்'	என் 	எ தி
ைகெய த்திட்ட	வாசகத்ேதா 	ெகட் யாக	இ ந்த .	எரிச்சைல	அடக்கியப ேய
ேகட்டான்.

"அன்னத் க் க்	ெகா த்த	ெமேமாைவ	ைபல்ல	ேபாட	ேவண்டாம்.
கிழிச்சி ங்கன் 	ெசான்ேனன்.	நல்லாத்தான்	வச்சி க்கீங்க."	

"நாம்	ைகெய த் ப்	ேபாட்டைத	நாேம	கிழிக்கப்படா 	ஸார்.	அப் றம்	ஆபீஸ்ல
ளிர்	விட் ம்"

" ளிர்	விடாமல்	இ க்கத் க் .	ெகா த்த 	மாதிரி	ெமேமா.	அந்தக்	 ளிர்.
மேலரியா	ஜூரமாய்	மாறாமல்	இ ப்பதற் ,	அைத,	அவங்க க் த்	ெதரியாமல்
கிழிக்கிற .	இ 	சட்ட	விதிக க் ப்	 றம்பான தான்.	ஆனால்	அதன்
உணர் க் 	எதிரான 	அல்ல.	 ைறந்த	பட்சம்,	ஒங்க	ெமேமாைவ
கிழிக்கப்படா ன் 	நீங்க	என்கிட்ேடேய	ெசால்லியி க்கலாம்.	நீங்க	இப்ப
நடப்பிங்கன் 	நான்	நிைனக்கல.	தி க் றளில்	'க ேதாச்சி	ெமல்ல	எறிகன் 	ஒ
இடத் ல	வ ம்.	கீேழ	இ ப்பவங்கைள	கன்னத் ல	அ க்கலாம்.	வயித் ல
அ க்கப்படா 	என் 	அர்த்தம்	அ க் ."

"நீங்க	இப்ப ப்	ேப வீங்கன் 	நா ம்	நிைனக்கேவ	இல்ல	ஸார்.	நம் ைடய
ைகெய த்ைத	நாேம	கிழிக்கப்	படா ன் 	தான்."

"சரி.	இந்த	ெஹட்கிளார்க்	ேமடத் க் 	ேபானவாரம்	ஒ 	ெமேமா	ெகா த்ேதன்.
அ ல ம்	அ த்தமாய்த்தான்	ைகெய த் ப்	ேபாட்ேடன்.	அப்ேபா.	அைத	நீங்க
எ த் ட் 	வந் 	பாவம்,	 ட்	ஒர்க்கர்	ஸார்,	 ஸ்கேரஜ்	பண்ணப்படா ன்
ெசான்னிங்க.	கிழிச் ப்	ேபா ங்கன் 	ெசான்ேனன்.	நல்லாத்தான்	கிழிச்சிங்க.
பட்.	அன்ன ன் 	வந்தால்."

ெசளரிராஜன்	திண்டா ப்	ேபானார்.	பத்மா	தைல	காட் னாள்.	"நாேன
ேயாசித்ேதன்.	இந்த	அன்னம்.	ெரண் 	வ ஷமாய்	ேவைல	பார்க்கிறாள்.	தானாய்
ெசய்யத்	ெதரியாட்டா ம்,	ெசால்றைதயாவ 	ெசய்ய ம்.	நா
ெலட்ட ங்கைள ம்	ரிஜிஸ்டர்ல	அ ப்பச்	ெசான்னிங்க.	ஆர் னரியாய்



அ ப் றாள்.	ெசளநா	மார்ட்	கம்ெபனிக்காரன்,	ைடரக்ட க் 	ஏதாவ 	 கார்
ெகா த் ,	அ ல.	'என்ேனாட	 ைறகைளச்	 ட் க்	காட் 	ஒ 	ெலட்டர்	 ட
வரல 	எ தினால்.	நீங்கதான்	மாட் க்க ம்.	அதனாலதான்	ேயாசித்ேதன்."	

தி ெரன் 	பத்மா	உத கைளக்	க த்தாள்.	அவள்	 ைக	நிர்வாக	அதிகாரி
பிராண் வைத ம்	சரவணன்	கவனித்தான்.	ேகாபத் டன்	ேகட்டான்.

"நீங்க	ெபரியவங்க	எனக்காக	ேயாசித்த ல	மகிழ்ச்சி.	அைத	என்கிட்ேட ம்
ன்னாேலேய	ெசால்லி	இ ந்தால்	இன் ம்	மகிழ்ச்சியாய்	இ க் ம்."

அவன்	எந்த	அர்த்தத்தில்	ெசால்கிறான்	என்ப 	 ரியாமல்	பத்மா	விழித்தேபா ,
ெசௗரிராஜன்	சமாளித்தார்.

"இப்ேபா	என்ன	ஸார்	வந் ட் .	இேதா	நாேன	கிழிச் ேறன்."

"ேநா.	ேநா.	நான்	இன் ம்	ஒ 	 க் 	வர்ல.	ேபாகட் ம்.	அன்னத்ேதாட
அபீஷியல்	 ஸிக்ேனஷன்	என்ன?”

" ஸி.	ேகாட்டா ல	வந்தவள்."

"ஐ.ஸி.	அப் றம்	'அக்ெகளண்ட்	ெச னில்	இ க்கிற	சந்தானத்ேதாட
ஸிக்ேனஷன்?"

"எல். .ஸி"

"ஸ்டாப்	ெசல ன்	கமிஷன்	 லம்	வந்தாரா?”

"வர்ல.	ஆனால்	ேவைலயில்	 ரன்.	நா 	வ ஷமாய்	ெடம்பரரியாய்	இ க்கான்.
நாமதான்	ஏதாவ ."

"நான் 	வ ஷமாய்.	எல் ஸி	ேவகன்ஸி	இ க் ன் 	ஆபீஸ்ல	இ ந் ,
கமிஷ க் த்	ெதரியப்ப த்தேலன் 	நிைனக்கிேறன்."

"ஆமா	ஸார்.	அப்ப 	எ னால்.	பாவம்	சந்தானத் க் 	ேவைல	ேபாய்வி ம்.
இன் ம்	ஒ 	வ ஷம்	தள்ளிட்டால்.	 பார்ட்ெமண் க் 	எ தி,	ெர லைரஸ்
ெசய்திடலாம்."

" ட்.	ெசய்ய ம்.	அப் றம்	இந்த	அன்னத் க் 	.	ேவற	ெச ன்	ஏதாவ
ெகா த்தீங்களா..?



"அ க் 	ஒ 	இழ ம்	ெதரியா 	ஸார்.	ெடஸ்பாட்ைசேய	சரியாய்	பார்க்கத்
ெதரியல்ல."

"என்	ேகள்வி.	எந்த	ெச ைனயாவ 	ெகா த்தீங்களா	என்கிற தான்."

"ெகா க்கேல	ஸார்.	விஷப்	பரிட்ைச	நடத்த	 மா?	 யைலப்	பி க்கிற	நாைய
ஞ்ைசப்	பார்த்தாேல	ெதரி ேம."

“ேஸா.	அதனால.	அந்தப்	ெபண் க் 	விஷத்ைதக்	ெகா த்திட் ங்க.	 யைலத்
ரத் வ 	மாதிரி	அவைளத்	 ரத் ரீங்க.	தண்ணீ க் ள்	பார்க்காமேல.

அவ க் 	நீச்சல்	ெதரியா ன் 	ஒ 	 க் 	வந்திட் ங்க."

"ஸார்.	ஸார்.	ெராம்ப	இன்ஸல் ங்காய்."

"நான்	ேப ற 	இன்ஸல் ன்னால்,	நீங்க	ெசய்த 	மானக்	ெகாைல.
எஸ்.எஸ்.எல்.சி.	ப த்த	ஒ 	சந்தானத்ைத	எப்ப ேயா	ேவைலயிேல	ேசர்த் ,
அக்ெகளண்ட்ைஸக்	கவனிக்கச்	ெசால்லலாம்.	அவ 	இ க்கிற	கிளார்க்
ேவைலைய.	ஸ்டாப்	ெசல ன்	கமிஷ க் 	 ைறப்ப த்	ெதரியப்ப த்தாமல்,
சட்டவிேராதமாய்	இ க்கலாம்.	அப் றம்	நாைலஞ் 	வ ஷத் க் ப்	பிற .	அந்த
சட்ட	விேராதத்ைதேய	ஆதாரமாக்கி.	சட்டப்ப 	அவைர	நிரந்தரமாக்கலாம்.	அேத
சமயம்.	ஒ 	கிராஜுேவட்	ெபண்.	கமிஷன்ல	பரீட்ைச	எ தி	பாஸாகி.
இண்டர்வி வில்	ேதறி.	 . ஸியாய்	வாராள்.	அவ க் 	விசாரைண	இல்லாமேல
தீர்ப்பளிச் ,	சமஸ்கி த	மந்திரம்	மாதிரி	சட்டதிட்டங்கைள	மைறச் ,	அவைள
கன்ெடம்ட்	ெசய் 	ெடஸ்பாட்ச்ேல	ேபாட் டலாம்.	ஏன்னா.	சந்தானம்	பட்டா	ேபாட்
ேவைலக் 	பரம்பைரயாய்	வாரவ .	அன்னம்	ேகாட்டா ல	வந்தவள்.	அப்ப த்தாேன
ஸார்.?”

“ஸார்	ெராம்ப	இன்சல் ங்கா."

"ஓங்ககிட்ட	ேவற	எப்ப ப்	ேப ற ?	ஒங்க க் 	ஹரிஜனப்	ெபண் ன்னால்,
ஒன் ம்	ெதரியா ன் 	நிைனக்கிற	சட்டவிேராத	ச க	விேராத	சிந்தைன,
ஆல்ைரட்.	நான்	சந்தானத்ைத ம்	காப்பாத் ேவன்.	அன்னத்ேதாட	அபிஷியல்
நிைலைய ம்	காப்பாற்ற ம்.	சந்தானத்ைத	ெடஸ்பாட்ச்	ெச ன்ேல	ேபா ங்க.
ஆபீஸ்	ஆர்டர்	ேபாட்டாக ம்.	அன்னம்	ேநட் வ்	இண்டலிெஜண்ட்	ேகர்ல.	ப த்த
ஹரிஜனங்கேளாட	திறைம,	ெவட் ெய க்கப்படாத	தங்கம்	மாதிரி.	 சி	ப ந்த
கண்ணா 	மாதிரி.	நாம்	தங்கத்ைத	ெவட் ெய க்க ம்.	ஏேதா	ஒ 	பித்தைள
இ க் ன் 	தங்கத்ைத	 ைதச் டப்	படா .	கண்ணா ையத்	 ைடச் ப்
பார்க்க ம்.	ைகக்	கண்ணா 	ேபா ன் ,	அைத	உைடச் டப்	படா .	இந்த



மாதிரி	ேவற	ஏ ம்	ேகாளா 	இ க் தா.?"

"இல்ல	ஸார்.	அன்னம்	ேகாளா தான்."

"அன்னம்	ேகாளா யில்ல.	ஆபீஸ்தான்	ேகாளா .	நா ம்	ஏைழக்	 ம்பத் ல,
ஹரிஜனங்கேளாட	ேமாசமான	ேபக்ர ண் ல்	வந்தவன்.	எனக் த்	திறைம
இ க் ன் 	நீங்க	ஒத் க்கிட்டால்.	அன்னத்திட ம்	அைடயாளம்	காணாத
திறைம	இ க் ன் 	நீங்கேள	ஒத் க்கப்	ேபாறீங்க.	ஓ.ேக.	ஆபீஸ்	ஆர்டர்
இஷ்ஷ0	பண் ங்ேகா.	நான்	இன்ைறக்ேக	எப்ப ம்	ைகெய த் ப்
ேபாட்டாக ம்.	அன்னத்ேதாட	ெபர்சனல்	ைபல்	இங்ேகேய	இ க்கட் ம்."

அஸிஸ்ெடண்ட்	ைடரக்டராக	ஆவதற் 	ஆைசப்பட்ட	ெசௗரிராஜ ம்,	அவர
இதயத்தில்	இடம்	பி த்தி ப்ப ேபால்,	அவர்	இப்ேபா 	அமர்ந்தி க் ம்
நாற்காலிைய ம்	பி க்க	நிைனத்த	பத்மா ம்	பயந் 	ேபானார்கள்.	அவர்களின்
அந்தரங்கக்	 றிப்ேப களில்	ைக	ைவத் 	விட்டால்.?
"இந்த	அன்னம்	திமிர்பி ச்ச	ேசரிக்க ைத.	இந்த	கி க்கன்	கிட்ேட
என்னெவல்லாேமா	ெசால்லிக்	ெகா த்தி க்காள்.	இ க்கட் ம்.	இ க்கட் ம்.
எத்தைன	நாைளக் 	இந்த	சரவணன்	ஆட்டம்?	இேதா.	இந்தக்	கவைர	உைடச் ப்
பார்த்தா ன்னால்,	ெதரி ம்.	ஒேர யாய்	உைடயப்	ேபாறான்.	அைணயப்ேபாற
விளக் 	ெகா ந் விட் 	எரிகிற 	மாதிரி	 திக்கான்.

ெசௗரிராஜ ம்,	பத்மா ம்	ெகாந்தளிப்ேபா 	ேபானேபா ,	சரவணன்	அந்த	ரகசிய
உைறையக்	கிழித் ,	ரகசிய	ரகசியமான	க தத்ைத	அம்மண	மாக்கினான்.	வி நர்
கவரிையப்	பார்த் 	ெநற்றி	 ங்கிய .	ப க்கப்ப க்க	உத கள்	 த்தன.

கண்கள்,	உடன யாக	எரிந்தன.	ெதாண்ைடக் ள்	ஏேதா	ஒன் 	 தாகாரமாய்
ேம ம்	கீ ம்	நகர்வ 	ேபாலி ந்த .	ஏேதா	ஒ 	 ைம,	ஆகாயத்தில்,	இ ந்
எ ந் 	அவன்	தைலைய	அ த்தப்	பற்றிய 	ேபாலி ந்த 	எதிர்பாராத	அதிர்ச்சிட
எண்ணிப்	பார்க்க	 யாத	க தம்.	அவனின்	 ன்றாண் 	கால	அ வலக
அ பவத்தில்,	இப்ப 	ஒ 	க தம்	மற்றவர்க க் 	வந்ததாகக்	 ட	அவன்
அறிந்ததில்ைல.

சரவணன்,	தன்ைனயறியாமேல	எ ந்தான்.	எவரிடமாவ 	ெசால்லியாகேவண் ம்.
கத க் 	ெவளிேய	எட் ப்	பார்த்தான்.	பிற 	 க் ம்	அந்த	அைறக் ள்ேளேய
ெந க் மாய்	அைலந்தான்.	மீண் ம்	இ க்ைகயில்	உட்கார்ந் ,	அந்தக்
க தத்ைத	எ த்தான்.	 ஷ் 	ஒைலேபால்	வந்த	அைத ம்	கிழிக்கக் டப்
ேபானான்.	வாய்	பின்னி	விரிந்த .	ைககள்	பின்னி.	ஒன்ைற	ஒன் 	ெநரித் க்
ெகாண்டன.
தி ெரன் 	இரண் 	ேபர்	வந் ,	உள்ேள	 ைழகிறார்கள்.	தன்ைன ம்.	ச க
ெநறிகைள ம்	ேத க்	ெகாண் ந்த	அவன்	தனிைமையப்	பன்ைமயாக்கினார்கள்.



ஒ வர்,	அவன்	 ரத் 	உற 	பள்ளிக் ட	ேமேனஜர்	இன்ெனா வர்	காண் ராக்டர்
ெஜகதலப்	 ரட்டர்கள்.	சரவணன்,	மனத்ைதத்	திடப்ப த்திக்	ெகாண்டான்.

"உட்கா ங்க."

"எங்கைள	ஞாபகம்	இ க் தா.?"

காண் ராக்டர்	கண்ண த் ப்	ேபசினார்.

"அவ க் 	இப்ேபால்லாம்	கண் 	ெதரி மா."

"எப்ப 	இ க்கீங்க.

"நாங்க	என்னப்பா.	கிராமத் 	ஆட்கள்.	ஒன்ைன	மாதிரியா	ஆயிரம்	ஆயிரமாய்
சம்பாதிக்ேகாம்?"

"எப்ேபா.	வந்தீங்க?"

“ஒ 	விஷயமாய்	வந்ேதாம்.	அப்ப ேய	ஒன்ைன ம்	பார்த் ட் ப்	ேபாகலா ன்
வந்ேதாம்.	இவைர	ெபா ப்பணித்	 ைறயில்	பிளாக்லிஸ்ட்	ெசய்தி க்காங்க.
ஆ மாதமாய்	காண் ராக்ட்	வராமல்	அவஸ்ைதப்	ப றார்.	நீ.	அந்த
பார்ட்ெமண்ட்ல.	யா க்காவ ."

"எனக் 	யாைர ம்	ெதரியாேத."

"ெசகரட்ேடரியட்ல	ேகட்ேடாம்.	ஒன் ட	 ெஸாரிவிலேயா	எ லேயா	 ெரயினிங்
எ த்தவ .	அந்த	 பார்ட்ெமண்ட்ல	ெட 	ெசகரட்டரியாய்	இ க்கார்.	ெபயர்.
கமேலக்கர்."

"கமேலக்கரா?	நல்ல	ைபயன்.	ேநர்ைமயானவன்."	"ஒ 	சின்ன	ேபான்	ேபாட் ."
"இவர்	என்ன	தப் ப்	பண் னாராம்?"	"என்னத்ைதேயா	ஒ 	கட் டத்ைத	சரியாய்
கட்டலியாம்.	எவன்	ேயாக்கியமாய்	கட் றான்?"

" ல்லில ம்,	ெபங்க ர்ல ம்.	ெரண் 	கட் டங்கள்	இ ஞ் .	பலர்	ெசத்தாங்க
பா ங்க.	அ 	மாதிரி	ஆகப்படா 	பா ங்க."

"என்னேமாப்பா.	எதாவ 	ெசய்.	விதி	 ஞ்சவன்	சாவான்."	"கமேலக்கர்,	இ ல
ெராம்ப	கண் ப் ."	



" ம்மா	ேபசிப்	பாேரன்."

"இந்த	மாதிரி	விஷயத் ல,	நான்	அைதவிடக்	கண் ப்

“ஏேதா	ஊர்க்காரனாச்ேசன் 	வந்ேதாம்.	ஒனக் 	இப்ேபா.	எங்ேக	கண்
ெதரி ம்?"
சரவணன்	ெவ த்தான்

"நீங்க	என்னேமா.	நான்	ஊர்ல	பட் னி	கிடக் ம்	ேபா .	தானம்	ெசய்த
மாதிரி ம்,	நான்	அ ல	ப ச் ட் ,	இப்ேபா	நன்றி	இல்லாத 	மாதிரி ம்	ேப றீங்க.
ஊ க் 	எத்தைனேயா	தடைவ	வந்தி க்ேகன்.	ஒங்க	ெரண் 	ேபர்ல.	யாராவ
'எப்ேபா	வந்ேதன்' 	ேகட் ப்பீங்களா?	நல்ல	விஷயங்க க் 	வந்தால்
ெசய்யலாம்.	ஒங்க	அேயாக்கியத்	தனத் க் 	நான்	உடந்ைதயாக	இ க்க

மா?	அப் றம்	ேவற	எ ம்	விஷயம்	உண்டா?	நான்	இப்ேபா	பிஸியாய்
இ க்ேகன்."

ஊரிலி ந் 	வந்தவர்கள்,	வாயைடத் ப்	ேபானார்கள்.	பிற ,	சிறி ேநரம்	க த் க்
த வ 	மாதிரியாக	அவைனேய	பார்த் விட் ,	இ வ ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்,

வாச க் ள்	 ைழந் ,	அப் றம்	ஒ வர்	பின்	ஒ வராக	ெவளிேயறினார்கள்,
சிறி 	ேநரம்வைர,	தன்ைன	மறந்த	சரவண க் ,	அப்ேபா தான்	நிைலைம
ரிந்த .	'அவர்கள்	அேயாக்கியர்கள்தான்.	ஏைழ	பாைளகள்	வயிற்றில்
அ ப்பவர்கள்தான்.	ஆனா ம்,	இவர்கள்	ேபச்ேச	இப்ப த்தான்.	இவர்கைள
இப்ப ப்	ேபசி	அ ப்பியி க்கக்	 டா .	ெசான்ன	க த்ைதேய,	ேவற	மாதிரி
ெசால்லி	இ க்கலாம்.	எனக் .	என்ன	வந்த ?	இன்ைறக் 	என்ன	வர ம்?
இந்த	ெலட்டைரவிட	ேவற	என்ன	வர ம்.?

சரவணன்,	நாற்காலியில்	சாய்ந் 	ெகாண்டான்.	சில	சமயம்	ேகாபத்தால்	அதன்
னிக் 	வந்தான்.	பின்னர்,	உணர் கைள	கட் ப்ப த்தியப ேய	மீண் ம்

நாற்காலியில்	அப்ப ேய	சாய்ந் 	ெகாண்டான்.	தி ெரன் 	எைதேயா
நிைனத் க்ெகாண் ,	அந்தக்	க தத்ைதப்	ப த்தான்.	பல,	தற்ெசயலான
சம்பவங்கள்	அவன்	மனத்தில்	நிழலா ன.	எல்லாம்	திட்டமிட் 	எ தப்பட் ப்ப
ேபால்	ேதான் கிற .	ெசளரிராஜன்	ெசால்லச்	ெசால்ல,	இந்த	பத்மா
எ தியி ப்பாள்.	அவன்	ைகெய த் ப்	ேபாட் ப்பான்.	ெவளிேய	மனித
ேநயர்களாய்	சிரித்தப ேய,	உள் க் ள்	ஓநாய்த்தனத்ைத	மைறத் க்	ெகாள்ள
இவர்களால்	எப்ப 	 கிற ?	சீ.	நா ம்	பிைழக் ம்	இந்தப்	பிைழப் '	என்ற
பாரதியார்	பாடைலத்தான்,	இவர்க க் ப்	பா க்	காட்ட ம்.	அப்ேபா ம்.
பாட்ைடக்	ேகட்ட க் க்	 லி	ேகட் ம்	ெஜன்மங்கள்.

சரவணன்,	நிதானப்பட்டான்.	கால்மணி	ேநரம்	நாற்காலியில்	சாய்ந் 	கிடந்தான்.



இ 	ேபாரா த்	தீரேவண் ய	பிரச்சிைன.	அறிைவ	ஆ தமாக ம்,	ேநர்ைமையக்
ேகடயமாக ம்	ைவத் ,	இரண் ல்	ஒன்ைறப்	பார்க்க	ேவண் ய	பிரச்சிைன.
கைடசியில்	ஆபீஸ்	பி ன்கள்	அைடக்கல ம்,	சிதம்பர ம்	 ட	காைல
வாரிவிட்ட தான்	அவ ள்	தாள யாத	அதிர்ச்சிைய	ஏற்ப த்திய .	சரவணன்,
கால்மணி	ேநரம்,	நாற்காலியில்	சாய்ந் 	கிடந்தான்.	பிற ,	பி ன்கைள
வரவைழத்தான்.

" ப்பிட் ங்களாேம	ஸார்."	

"சிதம்பரம்.	ஓங்க க் 	ஞாபகம்	இ க் தா.	 ன் 	மாதத் க் 	 ன்னால,	என்
ம்பத்ேதாட	தட் ட் ச்	சாமான்கைள.	ரயில்ேவ	நிைலயத்தில்	இ ந் ,

வீட் க் க்	ெகாண் 	வ வதற் 	ெடம்ேபா	எங்ேக	பி க்கலா ன் 	ஒ த்த க்
ேபான்ல	ேகட்ேடன்.	உடேன,	அைடக்கலம்	 க்ேக	வந் ,	நம்ம	காண் ராக்டர்
கிட்டேய,	ெடம்ேபா	இ க் .	 க்கிட் 	வாடான் 	ெசான்னால்	வாரான்
ெசான்ன 	ஞாபகம்	வ தா?”

"ஞாபகம்	இ க் 	ஸார்.	நல்லாேவ	இ க் ."

"உடேன	நான்,	கம்ெபனிக்காரன்	சமாச்சாரம்	ேவண்டாம்.	ேவற	கம்ெபனிையப்
பா ங்கன் 	ெசான்ேனனா.	இல்லியா?"
"ஆமாம்	ஸார்.	ெசான்னீங்க."	

"அப் றம்.	சிதம்பரம்	ைகல	 	 பாய்	ேநாட்ைடக்	ெகா த் .	ெடம்ேபா க்
ஏற்பா 	ெசய்யச்	ெசான்ேனன்.	நீங்க	ெரண் ேப ம்	சாமான்கைள	இறக்கிப்
ேபாட் ட் .	ம நாள்	என்கிட்ேட	14	 பாய்	70	ைபசா	மிச்ச ன் 	நீட் னிங்க.
நான்,	உடேன	ஒங்கைளேய	அந்தப்	பணத்ைத	வச் க்கச்	ெசான்ேனன்.
இல்ைலயா?"

"ஆமாம்	ஸார்."	

"சரி.	இப்ேபா	எனக் 	ஒண் 	ெதரிய ம்.	எந்தக்	கம்ெபனி	ெடம்ேபாைவ	ஏற்பா
ெசய்தீங்க?	ெசால் ங்க	அைடக்கலம்."

"வந் .	வந் .	ேபர்	மறந் ேபாச் 	ஸார்."	

"நான்	ெசால்ேறன்.	காண் ராக்டர்	ெடம்ேபாைவ	எ த் ட் ப்	ேபானிங்க.
இல்ைலயா?	தைலையச்	ெசாறியாதீங்க.	ெசால் ங்க."

"ஆமாம்	ஸார்."



"ஆனால்,	அவ க் 	ெடம்ேபா	சார்ஜ்	ெகா க்கல.	ஆபீஸ க் த்	தாேனன் ,
அவ ம்	 ம்மா	இ ந் ட்டார்.	இல்ைலயா?"

"நான்.	நான்	ெகா க்கத்தான்	ெசய்ேதன்	ஸார்.	அவ .	வாங்கமாட்ேடன் ட்டா ."

"இைத	என்கிட்ட	ெசான்னீங்களா?	14	 பாய்	எ ப 	ைபசான் .	கணக்காய்
ேவற	ெகா த்தீங்க."

சிதம்பரம்	அைடக்கலத்ைதச்	சா னார்:	

"அட	பாவிப்பயேல.	ப பாவிேய.	அய்யாகிட்ட ம்	பிரா த்தனம்	பண்ணிட் யா?
ஸார்.	இந்த	பிரா கிட்ட	அன்ைறக்ேக	ெசான்ேனன்.	யார்	கிட்ட	ேவ ன்னா ம்
பிரா 	பண் டா.	ஆனால்	இந்த	சரவணன்	சா 	ேநர்ைமயாய்	இ க்கிறவ 	அவர்
ேபச் ம்	நைட ம்	நல்லாேவ	காட் .	வாணான்டா	வாணாண்டான்ேனன்.
சத்தியமாய்	ெசால்ேறன்	ஸார்.	அன்ைறக் 	நான்	ெவளி ர்	 ட்ேடன்.	பாக்கித்
ெதாைகைய	ஓங்ககிட்ேட	ெகா க்க க் .	என்ைன ம்	ஏன்	ஒங்க	கிட்ேட
ட் ட் 	வந்தா ன் 	இப்ேபாதான்	 ரி .	நீங்க	ெகா த்த	மீதிப்	பணத் ல	ஒ

சிங்கிள்	 தான்	வாங்கிக்	ெகா த்தான்	ஸார்.	இப்ப	என்ன	ஸார்.	பைழய ல்லாம்."

"ஒண் மில்ல.	ஆனால்,	அைடக்கலம்	இப்ப 	ெசய்தி க்கப்	படா .	அ ம்	இந்த
மாதிரி	ஒ 	ெபயைர	 மந் கிட் ."

"ஏய்.	பிரா .	அய்யா	மன் 	எவ்வள 	உைடஞ்சி ந்தால்	இப்ப ப்	ேப வா .	இவ
கிட்டேய	பிரா த்தனம்	பண்ணிட் ேயடா.	ெவளில	வா."

"இந்த	விஷயம்	ெவளில	ேபாகப்படா .	யார்	கிட்ட ம்	ெசால்லப்படா ."

"ஆமாம்	ஸார்.	இங்க	ஆைள	விக்கிற	பசங்க	ஜாஸ்தி."

பி ன்	அன்பர்கள்	ேபாய்விட்டார்கள்.	சரவண க் 	என்ன	ெசய்வெதன்
ரியவில்ைல.	இந்த	சிதம்பரத்தால்	எ ந் ள்ள	பிரச்சிைனக் 	எப்ப ப்
பதிலளிப்ப ?	அவைன	எப்ப க்	காட் க்	ெகா ப்ப ?

சரவணன்,	அன்னத்தின்	ெபர்சனல்	ைபைலப்	 ரட் னான்.	இ தியில்,	அவன்
ெகா த்த	ெமேமா	இ ந்த .	இைத	ேமலிடத்திற் 	எ த் ச்	ெசான்னால்,	அவன்
காண் ராக்ட க் 	அ ப்பிய	தாக்கீ கள்	உ திப்ப ம்.	சரவணன்	ேயாசித்தான்.
அப்ப 	எ தினால்	அவ ைடய	'ெமேமாைவ ம்	கிழிக்க	 யா .	அவ ம்,
அப் றம்	உத்திேயாகத்தில்	ேதற	 யாேத.	மற்றவங்க க் 	 ல்லியில்	ஆட்கள்



உண் .	இவ க் 	இவள்தாேன.	அ க் 	என்ன	ெசய் ற ?	தனக் ம்
ேபாகத்தான்	தானம்.	நாேன	மாட் க்	ெகாள் ம்ேபா ,	யார்	மாட் னால்	என்ன.
மாட்டாவிட்டால்	என்ன?

சரவணன்,	சிந்தைன ள்	 ழ்கினான்.	நீண்ட	ேநரத்திற் ப்	பிற ,	ஒ 	 க்
வந்த ேபால்,	தைலைய	ஒ 	தடைவ	ஆட் விட் ,	அன்னத்திற் க்
ெகா க்கப்பட்ட	ெமேமாவில்	மடமடெவன் 	எ தினான்.	பிற ,	எ தி த்த
ைகேயா 	இன்டர்காமில்,	ெசளரிராஜ டன்	ேபசினான்.

"அக்ெகளண்டண்ட்,	மிஸ்டர்	ராமச்சந்திரைன ம்	 ட் ட் 	வாங்ேகா.	மிஸ்	உமா.
நீங்க ம்	வாங்க."

ெசளரிராஜன்,	ராமச்சந்திரன்,	உமா	ஆகிேயார்	வந் 	உட்கார்ந்தார்கள்.	சரவணன்,
அவர்கைள	ஏற்ற	இறக்கமாகப்	பார்த் விட் ,	அந்த	ரகசியக்	க தத்ைத	உமாவிடம்
ெகா த்தான்.	"சத்தமாய்	ப க்க ம்.	அவங்க	ெரண் 	ேப க் ம்	ேசர்த் ப்
ப ங்க."	என்றான்.

உமா	அந்தக்	க தத்ைத	அதற் ள்ேளேய	மனப்பாடம்	ெசய் விட் ,	"அட
கடன்காரா."	என்றாள்.	பிற 	க தத்ைதப்	ப த்தாள்.	ஆங்கில	வாசகம்.	அதன்
அர்த்தம்	இ தான்.	

"ேபரன் மிக்க	ைடரக்டர்	அவர்க க் ,	

உங்கள்	ெசன்ைன	கிைள	அ வலகத்திற் ,	கடந்த	பத் 	ஆண் களாக,	 றித்த
ேநரத்தில்,	 றிப்பிட்ட	எ ெபா ள்	சாமான்கைள	ஒப்பந்த	அ ப்பைடயில்	எம்
கம்ெபனி	ெகா க்கிற .	இதில்	கம்ெபனிக் 	லாபம்	இல்ைலயானா ம்,
அரசாங்கத் டன்	ெதாடர் 	ைவக் ம்	வாய்ப்பிற்காக,	இந்தப்	பணிைய	ெசய்
வ கிேறாம்.	இப்ேபா 	இ க் ம்	உதவி	ைடரக்டர்	தி .	சரவணைனத்	தவிர,
இதற் 	 ந்திய	அதிகாரிகள்,	எங்கைள	வாயால் ட	 ைற	 றிய 	கிைடயா .
இ 	இப்ப 	இ க்க,	அ த்த	காண் ராக் ற் ம்	எம்	கம்ெபனியின்
ெகாட்ேடஷன்தான்	மிகக்	 ைறந்த .	ஆனால்	தி 	சரவணன்,	எங்கள்	கம்ெபனி
ெகா த்தைதவிட,	ஆயிரம்	 பாய்	அதிகமாகக்	ேகட் க் ம்	"ச ண்ட்
ஸ்ேடஷனரி	கம்ெபனிைய	சிபாரி 	ெசய்தி க்கிறார்.

தி 	சரவணன்	எம்	கம்ெபனிேமல்	காட்டமாக	இ ப்பதற் க்	காரணம்	உண் .
நாங்கள்	 ைறேகடாக	எ ம்	ெசய் 	பழக்கமில்லாதவர்கள்.	தி .	சரவணன்,
ன் 	மாதத்திற் 	 ன் ,	எம 	ெடம்ேபா	வண் ையக்	ேகட்டார்.	வண் ைய

அ ப்பிேனாம்.	(பில்,	எண்	616.	நகல்	இைணக்கப்பட் ள்ள .	ெடம்ேபா
வண் யின்	லாக் க்	எக்ஸ் ராக் ம்	ைவக்கப்பட் ள்ள )	பில்ைல	அ ப்பிேனாம்.



ஆனால்,	தி 	சரவணன்	உதவி	ைடரக்டர்	என்ற	ஆணவத்தில்,	பணம்
ெகா க்காத 	மட் மில்லாமல்,	எங்கைளப்	பார்க்க	ேவண் ய	சமயத்தில்
பார்க்கேவண் ய	விதத்தில்,	பார்த் க்	ெகாள்வதாக	மிரட் யைதக்	 ட	நாங்கள்
ெபரி ப த்தவில்ைல.	பணத்ைத ம்	வ லிக்கவில்ைல.	இப்ேபா தான்	அவர
மிரட்டல்	 ரிகிற .	அவர்,	எம்	கம்ெபனிக் ,	 ைறகைளச்	 ட் க்	காட் ,	நான்
தடைவ	க தங்கள்	எ தியதாகச்	ெசான்ன 	 த்தப்	ெபாய்;	இைதத்	தவிர,
அவரிடம்	ேவ 	எைத ம்	எதிர்பார்க்க	 யா தான்.	அவர்	சிபாரி
ெசய்தி க் ம்	ச ண்ட்	ஸ்ேடஷனரி	கம்ெபனி,	ேமாச க் ப்	ெபயர்	ேபான .
இவ க் 	அ க்க 	பணம்	ெகா க்கிறார்கள்.	இதற்கான	ஆதாரங்கள்	எம்மிடம்
உள்ளன.	இைவ,	ேதைவயானால்	ேகார்ட் க் க	்ெகாண் 	ேபாகப்ப ம்.

நல்லிதயம்	பைடத்த	அக்ெகளண்டண் ம்,	நிர்வாக	அதிகாரி ம்	எம்
கம்ெபனிக்காக	ெகாட்ேடஷன்ப 	ெசய்த	சிபாரி 	வைரைவ	உதவி	ைடரக்டர்
அ த் 	விட் ,	ஏேதச்சாதிகாரமாய்,	ேவ 	கம்ெபனிைய	சிபாரி
ெசய்தி க்கிறார்.	நாங்கள்,	பல்ேவ 	ெதாழில்கைள	நடத் வதால்,	இந்தத்
ெதாழிைல	சரியாகச்	ெசய்ய	 யவில்ைல	என் 	அவர்	வாதி வ ம்
அனாவசியமான .	ஆதாரமற்ற .	மாநில	அர ,	எம்	கம்ெபனி	மீ 	நடவ க்ைக
எ த்த	சம்பந்தப்பட்ட	விவகாரம்,	இப்ேபா 	ேகார்ட் ல்	உள்ள .	இ ,	ேகார்ட்ைட
அவமதிக் ம்	சட்டப்	பிரச்சிைனயா ம்.	இதைன,	தி .	சரவணன்,	உங்க க் த்
ெதரியப்	ப த்திய ,	அசல்	அவ றா ம்.

ஆைகயால்,	சட்டப்ப ,	 ைறந்த	ெகாட்ேடஷன்	ெகா த்த	எங்க க்
காண் ராக்ட்	ெகா ப்ப டன்,	தி .	சரவணன்	மீ 	ஒ ங் 	நடவ க்ைக
எ ப்பீர்கள்	என் 	நம் கிேறாம்.

இப்ப க் ,	
ெசளமி	நாராயணன்	
ெசளநா	ஸ்ேடஷனரி	மார்ட் ற்காக

நீண்ட	ெமளனம்;	தைலைமயிடம்,	சரவணனிடம்	"காெமன்ட்	ேகட் 	எ திய	க தம்
கார்	க தத் டன்	இைணக்கப்	பட் ந்த .	சரவணன்	நிர்வாக	அதிகாரிையப்
பார்த்தான்.	ெசளரி	நாராயணன்	கம்ெபனிைய	சிபாரி 	ெசய்யக்	 டா 	என்
அவன்	ெதரிவித்தேபா ,	அவர்	படபடத் ம்,	 த் ம்,	"கி க் ப்	பயல்.
ஆனால்	நல்லவன்	ஸார்.	பத் 	வ ஷமாய்	நம்ேமாட	ெதாடர் 	உள்ளவன்	ஸார்.
பிைழச்சிட் ப்	ேபாறான்	ஸார்	என் 	பட் ம்	படாம ம்,	அப்ேபா 	ேபசிய
அவ க் 	இப்ேபா 	நிைன க் 	வந்த .	அவைர	விட் விட் ,	சரவணன்,
அக்ெகளண்டண்ட்	ராமச்சந்திரைனப்	பார்த்தான்.	அந்தக்	கம்ெபனியில்,	இந்த
ஆசாமி	பார்ட்	ைடம்	ேவைல	பார்ப்பதாய்	ேபச் 	அ ப்பட்டேத.	உண்ைமயாய்
இ க் ேமா?	இந்த	உமா	இப்ேபா	நகத்ைதக்	க க்கிறாள்.	ெசளரி	நாராயணன்



வீட் ல்,	ஏேதா	ஒ 	விேசஷத்தின்	ேபா 	இவள்	ேபாயி ந்தாளாம்.	ேபானதில்
தப்பில்ைல.	ஒ ேவைள	அங்ேக	அவன்காைதக்	க த்தி ப்பாேளா?	அன்னத்திற் ,
நிர்வாக	அதிகாரி ம்,	தைலைம	கிளார்க்	பத்மா ம்	ேபாட் ந்த	வாய்ெமாழி
ஆைணைய ம்	நிைனத் ப்	பார்த்தான்.	தாக்கீ கைள,	ரிஜிஸ்டரில்	அ ப்பாமல்
த த்தி க்கிறார்கள்.

சரவணன்	ெமளனத்ைதக	்கைலத்தான்.	

"இப்ேபா.	எனக் 	அந்தக்	கம்ெபனிக்காரன்	ெபரிசில்ல.	எனக் த்	ெதரிய
ேவண் ய .	நாம்	தைலைம	அ வலகத் க் 	ரகசியமாய்	அ ப்பியதாக
நம்பப்ப ம்	க தத்ேதாட	விவரங்கள்.	அவ க் 	எப்ப க்	கிைடத்த 	என்ப தான்.
எந்தக	்கம்ெபனிைய	சிபாரி 	ெசய்ேதாம்,	என்கிற ம்,	அந்தக்	கம்ெபனிேயாட
ேரட் ம்	அவ க் த்	ெதரிஞ்சி க் .	நா 	தடைவ	ேபாட்ட	ெலட்ட ம்	வர்ேலன்
அந்த	சத்திேயந்திரன்	எ தியி க்கான்.	ேபாகட் ம்.	நாம்	ெஹட்	ஆபீஸுக்
எ தின	ெலட்டர்,	ஒங்க	 ன் 	ேப க் ம்,	எனக் ந்தான்	ெதரி ம்.	நான்
ெசால்லியி க்க	 யா .	யார்	ெசான்ன ?	ஆபீஸ்	ரகசியம்	ெவளியில்	ேபாவ
ஒ 	ஸிரியஸ்	சமாச்சாரம்."

இந்த	 வ ம்	சீரியஸாக	இ ந்தார்கள்.	ஒவ்ெவா வ ம்	சரவணைனப்
பார்த் விட் ,	மற்ற	இ வைர ம்	பார்த் க்	ெகாண்டார்கள்.	நான்	இல்ேல.	ஒ
ேவைள.	இவங்க	இரண் 	ேப மாய்	இ க்கலாம்.	

இ தியில்	மைலையக்	 ட	வாய்க் ள்	ைவக் ம்	திறன்	ெகாண்டவர்	ேபால்
ேதான்றிய	ெசளரிராஜன்	சாவகாசமாய்	ெசான்னார்.

"ஸார்.	இந்த	ஆபீஸ்	ஒ 	 ம்பம்."

"தப் .	 ம்பம்	மாதிரி	இ க்க ன் 	ெசால் ங்க.	இ 	இப்ேபா	 ம்பமில்ல.
மி கங்கள்	 ம்பம்	 ம்பமாய்	திரி ற	கா ."	

"எப்ப ேயா.	நீங்க	நிைனக்க 	மாதிரி	இங்ேக	யா ம்	காட் க்	ெகா க்கிறவங்க
கிைடயா .	ஒ 	ேவைள,	ெஹட்	ஆபீஸ்ல	எந்தப்	பயலாவ .	இந்த	ெமாள்ளமாறி
ெசளமிப்	பய க் க்	கா க் 	ஆைசப்பட் 	ெசால்லியி க்கலாேம.	ெசௗமி
நாராயணேனாட	சட்டகர்	ஒ த்தர்	ெடப் 	ைடரக்டராய்	ேவற	இ க்கார்"

"சரி.	அக்ெகளன்டன் ம்,	நிர்வாக	அதிகாரி ம்	ெசய்த	சிபாரி 	வைரைவ
அ ச் ட் ,	உதவி	ைடரக்டர்	எேதச்சதிகாரமாய்	எ தியி க்கார்	என்கிறான்.	நீங்க
எ தின	விவரம்	ேமலிடத்திற் த்	ெதரியா .	சட்டப்ப 	ெதரிய	 யா ."



ெசளரிராஜன	்உடம்ைப	ெநளித்தார்.

"யார்	ஸார்	கண்டா?	நான்	இல்ல.	அவ்வள தான்	ெசால்ல	 ம்.	நம்ம	பி ன்கள்
ேல ப்பட்டவங்கல்ல."	

"பி ன்க ன் 	ெசால் ங்ேகா."	

"பகவான்	அறியச்	ெசால்ேறன்.	நான	்ெசால்லியி ந்தால்	என்	நாக் 	அ கி ம்."

உமா	இைடமறித்தாள்.

"ஸார்.	ஏ.ஒ	ெசால்ற .	எனக் ம்	ேசர்த் ச்	ெசால்ற 	மாதிரி"	ஏ.ஓ.	ேகாபப்பட்டார்.	

"என்னம்மா.	நீ	ஒனக் 	ேவ ன்னால்.	நீ	தனியாய்ச்	ெசால் ."	

"எனக் 	நாக் ."	சரவணன்,	க ைமயாகச்	ெசான்னான்.

"நம்ம	பிரச்சிைன	நாக் ப்	பிரச்சிைனயல்ல.	லஞ்சப்	பிரச்சிைன.	உண்ைம
எப்ேபாதாவ 	ெதரியத்தான்	ெசய் ம்."

ெசளரி	உபேதசிக்கலானார்.

"அைதத்தான்	ஸார்	நான	்ெசால்ல	வந்ேதன்.	பத் 	வ ஷத் க் 	 ன்னால.	இேத
ஆபீஸ்ல	அக்ெகளண்டண்டாய்	இ ந்ேதன்.	அப் றம்	இப்ேபா	அஞ் 	வ ஷமாய்
நிர்வாக	அதிகாரியாய்	இ க்ேகன.்	இந்த	அ பவத் ல	ெசால்ேறன்	ேக ங்ேகா.
ெக வான்	ேக 	நிைனப்பான்.	நீங்க	ஏன்	இ க் ப்ேபாய்	கவைலப்ப றீங்க?	பிச்
உதறிப்படலாம்.	ெசௗமிப்	பயல்	கண் ல,	விரைல	விட் 	ஆட் டலாம்.
ெசங்ேகா க் 	 ன்னால	சங்கீதமா?	ெகா ங்க	ஸார்	ெலட்டைர.	என்ன
நிைனச் க்கிட்டான?்	ெகா ங்க	ஸார்.	அ ம்	ஓங்கைளப்ேபாய்	லஞ்சம்
வாங் றவர் 	ெசால்லியி க்கான்	பா ங்க.	இ க்ேக	அவன	்கம்ெபனிைய	பிளாக்
லிஸ்ட்	ெசய்திடலாம்.	இன்ைனக்ேக	'ஓ 	ேபாட் .	அவேனாட	பைழய
சமாச்சாரங்கைள	கிளார்க் கைள	வச் 	கிளறிக்	காட் ேறன	்பா ங்ேகா."

"மன்னிக்க ம்.	இனிேமல்	இந்த	விவகாரத்ைத,	நான்	மட் ம்	கவனிக்கிேறன்.
எனக் ,	அந்தக்	கம்ெபனி	சம்பந்தப்பட்ட	எல்லா	ரிஜிஸ்டர்கைள ம்	அ ப் ங்க.
மிஸ்.	உமா	பீேரா	சாவிைய	ெகா ங்ேகா.	நாேன	வச்சிக்கிேறன்."

ெசௗரிராஜன்	 கத்தில	்ேபயைறந்த .	உமா	 கத்தில்	பிசா 	அைறந்த .	இந்த
இரண் ேம	நான்	தான்	என்ப ேபால்	அக்ெகளன்டன்ட்	ராமச்சந்திரன்,



அைசயாமல்	இ ந்தார்.	சரவணன்,	ேவ 	ேவைலகைளக்	கவனிக்கத்
வங்கியதால்,	அந்த	 ம் ர்த்திக ம்	ெவளிேயறினார்கள்.

அைர	மணி	ேநரமாகி ம்,	ெசளநா	கம்ெபனி	சம்பந்தப்பட்ட	எந்த	ரிஜிஸ்ட ம்
வரவில்ைல.	சரவணன்,	எ ந் ,	கத 	 ைனயில்	தைல	ைவத்தப ேய,	"மிஸ்டர்
ெசளரி,	இன் மா	ரிஜிஸ்ட ங்க	கிைடக்கல?”	என்றான்.	தி ம்பப்	ேபாய்
உட்கார்ந்தான்.

ஒ 	மணி	ேநரம்	கழித் 	ரிஜிஸ்டர்கள்	வந்தன.	ஒவ்ெவான்றாய்	 ரட் னான்.	ஒ
விவர ம்	இல்ைல.	அவேன,	ெவளிேய	வந்தான்.
"அந்தக்	கம்ெபனிேயாட	ெடலிவரி	வீட் கள்	எங்ேக.?"	

அக்ெகளண்டண்ட்	பதிலளித்தார்.	

"அ தான்.	ெடலிவரி	ரிஜிஸ்டர்	இ க் ேத	ஸார்."	

"அவர்	ெகா த்த	ேததிைய	நீங்க	தப்பாய்ப்	ேபாட் க்கலாம்.	நான்	அைத	ெசக்கப்
பண்ண ேம.	கமான்.	ெகா ங்க.	அ ங்கள்ல	தாேன	கான் ராக்டர்	ைகெய த்
இ க் ம்."

ராமச்சந்திரன	்உளறிக	்ெகாட் னார்.

"ேத ேறன்.	கிைடக்கல	ஸார்.ஒ ேவைள	ரிஜிஸ்டர்ல	என்ட்ரி	ேபாட்டாச்ேசன்
கிழிச் ப்	ேபாட் ட்ேடேனா	என்னேவா."

" க்	மிஸ்டர்	ரா .	ெடலிவரி	ேபப்ப ங்க,	ரிஜிஸ்டைரவிட	 க்கியம்.	அ
இல்லாட்டால	்அவன்	ெசல்ற தான்	ேவதவாக் .	நீங்க	அப்ப 	கிழிச்சி ந்தால்
நீங்க	சஸ்ெபண்ட்	ஆகேவண் ய	நிைல	வ ம்.	 ரி தா?	இன் ம்	ஒ 	மணிேநரம்
டயம்	ெகா க்கிேறன்.	அப் றம்	நீங்க	அந்தக்	கம்ெபனிக் ,	பார்ட்	ைடமிற் ப்
பதிலாய்	நிரந்தரமாய்	ேபாயி வீங்க."

சரவணைன,	இதரப்	பிரி க்காரர்கள்	ஆச்சரியத்ேதா 	பார்த்தார்கள்.	நிர்வாக
அதிகாரிேய	அசந் 	விட்டார்.	ஆ ப்	ேபாவான்	என் 	நிைனத்தால்,	ஆட் ப்
பைடக்கிறான்	ராமச்சந்திரன்,	அ ல	பார்ட்	ைடமில்	இ க்க 	இவ க் 	எப்ப த்
ெதரி ம்?	எல்லாம்	அேதா	இ க்காேன,	 த் க்கல் 	மாதிரி	தங்க த் .
அவன்தான்	ெசால்லியி ப்பான்.

அன்னத்திற் 	ஒன் ம்	 ரியவில்ைல.	அடேட.	இந்த	ஆ க் ,	என்ைனத்தான்
விரட்டத்	ெதரி ன் 	நிைனச்ேசன்.	எல்லாைர ம்	விரட் றா .	இந்த



அக்ெகளண்டண் க் 	ேவ ம்.	ஒ 	தடைவ,	ெகாஞ்சம்	ெசால்லிக்	ெகா ங்க
ஸார் 	நான்	ேகட்ட க் 	"அவ்வள 	பகிரங்கமாவா	கற் க்	ெகா க்க

ன்" 	அசிங்கமாய்	ேகட்ட	பயல்.	அப்ப்ே◌ா,	இந்தக்	கிழட் 	ெசளரி ம்
எப் ச்	சிரிச்சான்?	ஆமாம்,	அஸிஸ்ெடண்ட்	ைடரக்டர்	ஏன்	இப்ப க்	கத் றா ?
என்ன	வந் ட் 	அவ க் ?

எல்ேலாைர ம்	பார்த்த	சரவணன்,	தன்ைனப்	பார்க்காமல்	ேபானதில,்
அன்னத்திற் க்	ெகாஞ்சம்	வ த்தம்தான்.

சரவணன்,	தன 	அைறக் ப்	ேபாய்,	இ க்ைகயில்	ைககைள	ஊன்றாமல்
அப்ப ேய	உட்கார்ந்தான்.	சிறி 	ேநரம்,	நாற்காலியிேலேய	 டங்கிக்	கிடந்தான்.
அப் றம்,	ஒவ்ெவா 	ரிஜிஸ்டராக,	ஒவ்ெவா 	ேபப்பராக	ப த் ப்	ப த் ,
றிப்ெப த் க்	ெகாண்டான.்

மதிய	உண 	ேநரம்.	ெவளிேய	எல்ேலா ம்	 ம்பல்	 ம்பலாய்	 ப்	ேபசினார்கள்.
அன்னம்,	தன 	 பன்	ேகரியைர	எ த் ,	பி ன்	சிதம்பரத் டன்	பகிர்ந்
ெகாண்டாள்.	ஒ வ க்ெகா வர்	பி க்காத	அ வலர்கள்	 ட,	ஒ வைர	ஒ வர்
பி த்தப 	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	தைலைமக்	கிளார்க்	பத்மா	என்றால,்	உமா க்
ேவப்பங்காய்.	இப்ேபாேதா,	அவள்	கன்னத்ைத	ஆப்பிள்	மாதிரி	தடவியப ேய
ேபசினாள்.	ெசளரிராஜன்,	ெகா ரமாகச்	சிரித் க்	ெகாண்டார்.	ந ங்கிக்
ெகாண் ந்த	அக்ெகளண்டண்ைடப்	பார்த் ,	ைதரியமாய்	இ க் ம்ப 	ைசைக
ெசய்தார்.	இ ,	ேயாக்கியன்	பயப்பட	ேவண் ய	காலம்;	நீ	பயப்பட	ேவண்டாம்'
என் 	அவன்	காதில	்ேபாடப்	ேபானார்.	பிற ,	அவ ம்	ெகாஞ்சம்	பயந் ,
தன்னிடம்	சரணாகதியைடயட் ேம	என்ற	ஆைசயில்,	அந்த	ஆசாமிைய
கண் க்கவில்ைல.

சரவணன்,	 பன்	காரியைரத்	திறக்கவில்ைல.	ெடலிவரி	ரிஜிஸ்டர்,	ேபெமன்ட்
ரிஜிஸ்டர்,	ெபனால் 	ரிஜிஸ்டர்	என் 	பல	ரிஜிஸ்டர்கள்.	இன் ம்	ஒன்ைறக்
காேணாம்.	அவ க் 	ஆத்திரம்	ஆத்திரமாக	வந்த .	 ள்ளிக்	 தித் 	ெவளிேய
வந்தான்.	சாப்பிட் க்	ெகாண் ந்த	ெசளரியின்	அ ேக	வந்தான்.

"மிஸ்டர்	ெசளரி,	நாம்	வினிேயாகிக்கிற	எ 	ெபா ள்கேளாட	தர ம்	சரியில்ல.
சரியான	சமயத் க் ம்	வர்ேலன் 	பல	ஆபீஸ்கள்ல	இ ந் 	வந்த	 கார்கைள.
தனியாய்	ஒ 	ைபல்ல	ேபாடச்	ெசான்ேனேன.	ேபாட் ங்களா?"

"இல்ல	ஸார்.	அப்ேபா	ேதைவயில்ைலன் 	நிைனச்ேசன்."

"அப்ப 	நிைனத்தால்.	நீங்கேள	ேதைவயான் 	நான்	நிைனக்க	ேவண் ய
வ ம்."



"ஸார்.	நா ேபர்	 ன்னிைலயில்,	என்	வய க்காவ ."

"ஐ	ஆம்	ஸாரி	மிஸ்டர்	ெசளரி.	நான்	இங்ேக	ேகட் க்கப்	படா தான.்	பட்,	அந்தக்
க தங்கள்	எனக் 	ேவ ேம."

"ேத ப்	பி ச் த்	தாேரன	்ஸார்.	சாப் றீங்களா	ஸார்?"	

"ேநா.	ேதங்க்ஸ்."

சரவணன்,	அைறக் ள்	சிைறயானான்.

ேநரம்	ஒ க்	ெகாண் ந்த .	ெவளிேய	கால ச்	சத்தம்	ேகட் 	சரவணன்,
க காரத்ைதப்	பார்த்தான்.	மணி	மாைல	ஐந்தா?	ந வப்	ேபான	ராமச்சந்திரைனக்
ப்பிட்டான்.	"ெடலிவரி.	வீட் ங்க.	என்னாச் ?"	என்றான்.

"நாைளக் .	சத்தியமாய்	தாேரன்	ஸார்."

"மறந் டப்படா .	பீ	ேகர் ல்."

சரவணன்	 ப்பிடாமேல	ெசளரி	வந்தார்.

"நாைளக் .	எப்ப ம்	அந்த	ெலட்ட ங்கைள	ேத ப்	 ச் த்	தந் ேறன்	ஸார்."

"வரட் மா	ஸார்."

"ெயஸ்."

அ வலகம்	ெவ ைமயாகிக்	ெகாண் ந்த .

வாட்ச்ேமன்	வந் 	வணக்கம்	ேபாட்டான.்

"அன்னத்ைதக்	 ப்பி ப்பா.	ஏய்யா	 ழிக்கிேற?	ெடஸ்பாட்ச்	கிளார்க்
அன்னத்ைத."

அன்னம்,	அைர	நிமிடத்தில்	வந்தாள்.	தனக் ள்	ேபசிய	ப ேய	வந்தாள்.	சிதம்பரம்
இன்ைனக் 	ஆபீஸர்	சாப்பிடலன் 	ெசான்னார்.	அேத	மாதிரி	 பன்	காரிய ம்.

" ப்பிட் ங்களா	ஸார்."



"எங்ேக	தங்கியி க்கீங்க?"	

"ஒ 	ெபண்கள்	வி தியில்."	

"ைநட்ல.	எ க் ள்ேள	ேபாக ம்."	

"எட் 	மணிக் ள்ேள."

"அப்ப யா.	நாைளக் 	ஈவினிங்ல	ஏ 	மணிவைரக் ம்	இ க் ம்ப யாய்	வாங்க.
ஏன்	ேயாசிக்கிறீங்க?	ஒங்கைள	க ச் த்	தின் ட	மாட்ேடன்.	 யா ன்னா
ேவண்டாம்.	ெசால் ங்க."

" "

"அப்ப ன்னா	என்னம்மா	அர்த்தம்?"

"உம்."

அந்தப்	பதட்டத்தி ம்,	சரவண க் ச்	சிரிப் 	வந்த .	அவேளா,
அப்பாவித்தனமாய்	ேபசிய	அசட் த்	தனத்ைத	நிைனத் 	ெவட்கப்	ப பவள்	ேபால்
நின்றாள்.

"ஓ.ேக.	நீங்க.	ேபாகலாம்."

அன்னம்,	ெமல்ல	ெமல்ல	நடந்தாள்.	எ க் 	இந்த	ஆள்,	நாைளக் 	இ க்கச்
ெசால்றார்.?	ஒ ேவைள	கைதக ல ம்,	சினிமா ல ம்,	வார 	மாதிரி.	சீ.	இவ
அப்ப ப்பட்டவர்னா,	உலகத்தில	்நல்லவங்கேள	இ க்க	 யா .	சரிதாண் .
உலகத் ல	நல்லவங்க	இ க்கிறதாய்,	ஒனக் 	யா 	ெசான்ன ?

சரவணனின்	ைககள்	பம்பரமானேபா ,	அன்னம்மா	தைலக் ள்	பம்பரத்ைத
ஆடவிட்டவள்	ேபால்,	ஆ 	ஆ 	நடந்தாள்.
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சரவணன்	வீட் க் ள்	 ைழந்தேபா ,	அம்மா	ெவளிேயறிக்	ெகாண் ந்தாள்.
அவன்	அவைளப்	பார்க்காமல்,	ஜன்னல்	கம்பியில்	 கம்	பதித்தப ,	லயித் 	நின்ற
தங்ைக	வசந்தாைவப்	பார்த்தான்.	எதிர்	ஜன்னலில்	ஒ வன்	இவைனப்	பார்த்த ம்,
ந வினான்.	அப்ப ம்	இ க் ேமா.	சீ.	என்	தங்ைகயா	அப்ப ?	இ க்கா .
தற்ெசயலாக	நின்றி ப்பாள்	ைகயில்	ஏேதா	 த்தகத்ேதா தான்	நிற்கிறாள்.	ப த்த
அ ப்பில்,	 	வலியில்	ஜன்னல்	பக்கம்ேபாய்	சாய்ந்தி ப்பாள்	என்றா ம்,
ேகட்டான்

"வசந்தா.	ைகல.	என்ன	 க்..?”

"கா.	காம்பட் ஷன்	மாஸ்டர்."	

வசந்தா	காட் னாள்.	அவ க் த்	தி ப்தி	தன்ைனேய	ெநாந் 	ெகாண்டான்.
ஒ வ க் 	மேனாநிைல	பாதித்தால்,	பிறத்தியார்	மனத்ைத ம்	ேநாய்க்
கணக்ேகா 	பார்ப்பான்	என்ப 	எவ்வள 	உண்ைம.	அவன்,	தன 	அைறக் ள்
ேபாகப்	ேபானேபா ,	அம்மாக்காரி	தி ம்பி	வந்தாள்.

"ஆமாடா.	ெதரியாமத்தான்	ேகட்ேகன்.	நாம	ஒ 	காலத் ல	இ ந்த	நிைலைமைய
நிைனச் ப்	பார்க்க ம்."

"என்னம்மா	ெசால்ேற?"	

"நம்ம	ஊ 	ெப மா ம்,	 ைரச்சாமி ம்.	ஒன்ைனப்	பார்க்க	ஆைசேயாட
ஆபீஸுக் 	வந்தால்,	அப்ப யா	விரட் 	அ க்கிற ?	நாம ம்	பைழய	நிைலைய
மறந் டப்	படா டா."

"நான்	பைழய	நிைலைய	மறக்காததால்தான்,	விரட் ேனன்.	வரப் த்	தகரா ல,
அந்தப்	பணக்காரன்	பலேவசத் க் 	வக்காலத் 	வாங்கி,	நம்	அண்ணிய	இவங்க
ெரண் ேப ம்	மானபங்கமாய்	ேப ன	பைழய	காலத்ைத	நான்	மறக்கல."

" ப்பழி	ெசய்தவனாய்	இ ந்தா ம்,	 ற்றத் க் 	வந் விட்டால்,	அவைன
உபசரிக்க ம்;	ஊர்ல	ஆயிரம்	நடந்தி க்கலாம்.	அ க்காக	இப்ப யா	அ ச்
விரட் ற் ?	இங்க	வந் 	ஒ 	பா 	அ ப் ப்	ேபாறாங்க.	அப் றம்	ஒன்
தங்கச்சிகிட்ட	எைதேயா	எ திக்	ெகா த் ட் ப்	ேபானாங்க."	
"நீ	இப்ேபா	எங்கம்மா	ேபாேற?"



"பிள்ைளயார்	ேகாவி க் த்தான்.	என்னால	ேவற	எங்க	ேபாக ம்.?	வந்
மாசமா .	வண்ணாரப்	ேபட்ைடயில	நம்ம	ஜனங்கைளப்	பார்க்கல.	ஒ

இடத்ைதச்	 த்திப்	பார்க்கல.	நீ	ெபரிய	அதிகாரியாம்.	ஒன்ைனவிட	சின்ன	ஆபீஸர்
வீட் 	 ன்னால்	கார்	நிக் .	அவங்க	ெசாந்தக்காரங்கள	மகாபலி ரேமா,
ஏதாேமா.	அங்ேக ட	 ட் க்கிட் ப்	ேபாறாங்க.	நீ ம்தான்	இ க்ேக.	ஏய்	வசந்தா.
அண்ணன்கிட்ட	ேக ம்மான் 	அப்ேபா	ெசால்லிக்	ெகா த் ட் .	இப்ேபா	ஏன்.
ஒண் ம்	ெதரியாதவள்	ம்◌ாதிரி	நிற்ேக?	ஒன்ேனாட	ெசாந்த	அண்ணன்தான
ஒன்ேனாட	ரத்தம்தான 	ேவற	மாதிரியா.	ேக ழா.	இவ்வள க் ம்	ெசளமிேயா
ெசளக்கியேமான் 	ஒ 	மவராசன்	எத்தைன	தடவ	கார்	தாேரன்னான்."

சமயலைறயில்	இ ந் 	ெவளிேய	எட் ப்	பார்த்த	அண்ணி	தங்கம்மா,	மாமியார்
ெசான்ன 	தனக் த்தான்	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாண்ேட	உள்ேள	ஒ ங்கிக்
ெகாண்டாள்.	ேவற	மாதிரியா.	என்ற	வார்த்ைத	என்ன	வார்த்ைத?

சரவணன்	சீறினான்.

நீ.	ெமாதல்ல	ேகாவி க் ப்ேபாம்மா.	அப்ப யாவ 	ஒனக் ப் த்தி	வ மான்
பார்ப்ேபாம்.	வசந்தா.	நீ ம்	ேபா.	என்ன 	இ ?	நம்ம	ஊர்	ெப ச்சாளிங்க	எ திக்
ெகா த்ததா?	நீேய	கிழிச்சிப்	ேபாட் 	அநியாயம்	ெசய்யாமேல	நான்	ப ற	பா
ேபா ம்."

சரவணன்,	தன 	அைறக் ள்	வந்தான்.	ஆைடகைள	மாற்றிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்
என் ட	அவ க் த்	ேதான்றவில்ைல.	பாவிப்பயல்	ெசௗமி	நாராயண க் .
இப்ப ப்	பழி	ெசால்ல,	எப்ப 	மன 	வந்த ?	 ன் 	இ ந்த	அைறக் க் ட,	ஒ
தடைவ	ஆப்பிள்	 ைடேயா 	வந்தான்.	மரியாைதக்காக	ஒ 	ஆப்பிைள	எ த் க்
ெகாண் ,	அ ப்பப்பட்டான்.	இேத	இந்த	வீட் ற் ,	வாடைக	 ன்பணமாய்,
இரண்டாயிரம்	 பாய்	ேகட்டார்கள்.	இைத	ெசக்ரேடரியட்	கமேலக்க க் ,
ெடலிேபானில்	ெதரிவித் ,	சரவணன்	கடன்	ேகட்டான்.	அப்ேபா ,	அவ க்
ன்னால்	இ ந்த	ெசௗமி,	நான்	தேரன்	ஸார்.	நீங்க	அப் றமாய்.	எப்ேபா

ேவ மின்னா ம்	தாங்க	ஸார்	என்றார்.	சரவணன்,	நான்	கடன்	வாங் றதா	இல்ல
அப்ப ேய	வாங் வதாய்	இ ந்தா ம்	ெந க்கமானவங்ககிட்ேட	-	அ ம்	இந்த
ஆபிேஸா 	சம்பந்தப்	படாதவங்க	கிட்ேடதான்	-	ேகட்ேபன்’	என்றான்.	உடேன,	அவர்
ம ப்பேலா 	சிரித்தார்.	அப்ப ம்	அந்த	ம மாறிப்	பயல்,	இந்த	வீட் க்ேக
காேரா 	வந் 	ெபரியம்மா!	ஓங்க	மக க் ப்	பிைழக்கத்	ெதரியைல.	நான்	என்ன
லஞ்சமா	ெகா க்கிேறன்?.	ஒங்க	வயித் ல	பிறந்த	மகன்	மாதிரி	நான்	என்றான்.

வீட் க் 	ஒ வன்	ைசக்கிளில்	வந்தாேலேய,	ெபரிய	ம ஷியாய்	ஆகிவிட்டதாய்
நிைனக் ம்	அம்மா,	காரில்	வந்தவன்	அப்ப ப்	ேபசியைதப்	பார்த் விட் ,	அவன்



ைகயில் ட	 த்தமிட்டாள்.	ஒ தடைவ,	சரவணன்தான்,	அ வலகத்திற் 	வந்த
ெசௗமியிடம்	நான்.	நான்	 த்தமாய்	இ க்க	வி ம் றவன்.	என்ைன
அ த்தப்ப த்தப்	பார்க்காதிங்க	ஸார்.	நீங்க	நிைனக்கிற 	மாதிரி	ஆ ல்ல	நான்
என்றான்.	அப்ேபா ட	'ஸாரி	ஸார்.	ஒங்க	ேநர்ைமக் த்	தைலவணங் ேறன்	ஸார்
என் 	ெசான்னவன்	இப்ேபா 	எப்ப 	எ தியி க்கான்.?	இந்த	'ெடம்ேபா
விவகாரத்த	ெவச்சி	 கார்	ெலட்ட க் 	எப்ப 	"ெடம்ேபா	ெகா த்தி க்கான்.	நான்
லஞ்சப்	ேபர்வழியாம்.	பில்	ெகா த்தானாம்.	பணம்	ெகா க்கலீயாம்	மிரட் ேறனாம்.
அேடய்	ெசௗமி	ஒன்	ைக	அ ண்டா.	வீட் 	வாடைக	ெகா க்க	 யாமல்,
சம்பளத் ல,	ஸ் ட்டர்	அட்வான்ஸ்,	 ட் ற 	சங்கக்	கடன் 	எத்தைனேயா
பி ப் கள்ல	சிக்கி	அல்லா றவண்டா	நான்.	அப்ேபா ட	எவன்	கிட்டயாவ
வாங்க ன் 	ஒ 	எண்ணம்	 ட	வர்லடா.	என்ைனப்	ேபாயா	அப் 	எ திட்ேட?
என்	அம்மா	ஒன்ைன	மகனாய்	நிைனச் .	 த்தம்	ெகா த்தாேள.	அவள்	ெபத்த
பிள்ைளையயாடா	இப் 	அவ 	பண்ணிட்ேட?.

'காபி	என்ற	 ரல்	ேகட் ,	சரவணன்	நிமிர்ந்தான்.	அவன 	கலக்கத்தில்,	அண்ணி
தங்கம்மா	கலக்கத்ைத	அவன்	 ரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	ெமளனம்◌ாக	 ையக்

த்தான்.	அவைனேய	தங்கம்மா	பார்த்தாள்.	' கம்	ஏன்	இப்ப
கலங்கியி க் ?	ஒ ேவைள	எனக் த்தான்	அப்ப த்	ெதரி தா?	இவ ம்
ஒ ேவைள	என்ைன	உதாசீனம்	ெசய் றாேனா?	அப்ப ன்னால்	எனக் ம்	நல்ல .
பைழயப ம்	வயல்	ேவைலக் ப்	ேபாயிடலாம்.	இல்லன்னா	பிறந்த	வீட் க் ப்
ேபாயிடலாம்.	அம்மா க் ம்	கைடசி	காலம்.	எனக் க்	கைரேய ற	காலம்.
உதாசீனம்	ெசய் றாேனா?	இ க்கா .	நம்ம	அண்ணின் 	என்ைன	ஒ காலத் ல
கண்டப 	அந்த	சண்டாளன்	திட் னைத,	இன்னிக் ம்	ெநனச் ட் 	இ க்காேன.
'அநியாயம்	ெசய்யாமேல	மாட் க்கிட் த்	தவிக்கிேறன் 	ெசான்னாேன.	என்ன
மாட்டல்?	நாேம	ேகட்கலாம்.

"என்ன.	ஒ 	மாதிரி	இ க்கிங்க?"	அவள்	ேகட்டாள்.	

"எல்லாம்	உங்களாலதான்."

"என்னாலயா?"	

"ஆமா.	ேவைலயில்	ேச ற க் 	 ன்னால,	ஒங்க	அண்ணன்,	வழக் ல	அைர
கிளாஸ்	 	 ட	வாங்க	மாட்டா .	நீ ம்	அப்ப 	இ க்க ன் 	ெசான்னிங்க.
நான்	ேவற	எ 	வாங்காட்டா ம்.	சில	சமயம்.	காண் ராக்டர்கிட்ட	காபி	 ச்ேசன்.
அ 	தப் த்தாேன.	தண்டைன	நியாயந்தாேன."

"நீங்க	பாட் க் ."	



"ஏ .	இங்க	வ .	சர்த்தான்.	ேப னால்,	நீ	நான் 	ேப ங்க,	இல்லன்னா	ேபாங்க."

"இன்னிக் 	ஒன்	 கம்	ஏன்	ஒ 	மாதிரி	இ க் ப்பா.	காச்ச	மரத் லதான்	கல்
வி ம்.	அ க்காப்	ேபாய்."

"இப்ேபா.	எனக் 	எ ம்	இல்ைல.	நீங்கதான்	ெகாஞ்ச	நாளாய்	ஒ 	மாதிரி
இ க்கீங்க."

அப் 	ஒண் மில்லிேய."	

"எனக் 	ெதரி ம்	அண்ணி.	அம்மா	இந்த	வீட்ல	உங்க க் 	உரிைம	இல்லன்
த்திக்	காட் றாள்,	வசந்தா	ஆமாம்	ேபா றாள்,	சரிதாேன?"

"அப் ல்லாம்	அதிகமாய்."	

"ஓேஹா.	அப்ேபா	ெகாஞ்சமாய்	இ க் .	"ஒன்கிட்ட	வாையக்	ெகா த்திட்டால்
அப் றம்	மீள	 மா?"	

"நீங்க	என்கிட்ட	மீள யாமல்	இ க்க ன் 	ஒ 	 	ெசய் ட்ேடன்.
எங்கம்மாேவாட	ேபாக் ம்,	நாய்	வா ம்	ஒேர	மாதிரி.	ேநராகா .	ஒங்க க் 	இந்த
வீட்ல	உரிைம	உண் ன் 	அம்மா	எப்ேபா ம்	நிைனக்க ம்.	அ க்காக	ஒ 	
ெசஞ்சி க்ேகன்.	ஒங்க	தங்ைக	ஒண் 	காேலஜ்ல	ப ச் ட் 	 ம்மா	தாேன
இ க் ?"

"ஆமாம்.	நீ	எ க் ."

'அவைள	சின்ன	வய ல	பார்த்த ;	எனக் க்	கட் க்	ெகா ப்பாங்களா?
கல்யாணம்	ஆகட் ம்.	அப் றம்	ஓங்க	மாமியார்	என்ன	ேப றாள் 	பார்ப்ேபாம்.
ெலட்டர்	எ ங்க	அண்ணி.	ஆனால்	ஒன் .	ஒங்க	தங்ைக	ஓங்கைள	மிரட் றாள்,
எ த்ேதன்	கவிழ்த்ேதன் 	ேப றாள்னா,	ெகான் ப் ேவன்	ெகான் ."

"எந்தப்	ெபண்ைண ம்	-	அவள்	ேமாசமானவளாய்	இ ந்தா ம்அ ப்ப
அநாகரீகம்"

"நான்	நாகரிகமாய்	ேகட்டால்,	ெகா க்க	மாட் ங்க.	நாேன	ேபாய்	 ட் ட்
வந் டட் மா"

"ஒன்ைனக்	கட் க்க	அவ க் க்	ெகா த் 	வச்சி க்க ம்.	இப்ேபா	அ க்
அவசரமில்ல.	வசந்தா	தான்	அவசரம்."



"என்ன	அண்ணி	ெசால்றீங்க?"

"அவ க் க்	காலா	காலத் ல	 ச் ட ம்.	ஒன்	கல்யாணம்	எப்ேபா
ேவ மானா ம்	நடக்கட் ம்.	ஆனால்	அவள்	கல்யாணம்	இப்பேவ	நடக்க ம்."

"அவ க் 	என்ன	அவசரம்?	ெமாதல்ல	ேவைலக் ப்	ேபாகட் ம்."

"நான்	ெசால்றைதக்	ேக ப்பா.	நாைளயில்	இ ந் 	அவ க் 	மாப்பிள்ைள
பார்க்கிற	ேவைலையத்	 வக் .	இப்ேபா,	அவ க் த்	ேதைவ	ேவைலயில்ல.
கல்யாணம்."

"என்ன	 டகமாய்	ேப றீங்க?"

" டக ம்	இல்ல.	எ ம்	இல்ல.	ஏேதா	மன ல	ேதா .	உண்ைமையச்	ெசால்லப்
ேபானால்.	ஒன்ைனவிட	இப்ேபா	எனக் 	அவள்	ேமலதான்	கவைல.

"சரி.	ஒங்க	கவைலையத்	தீர்க்கற க்காவ .	மாப்பிள்ைள	பார்க்ேகன்."

தங்கம்மா,	 ரிப்ேபா 	 ன்னைகத்தாள்.	சரவணன்	இன் ம்	 ழந்ைத
மாதிரிதான்.	இ ப்பில்	இ ந்த	பிள்ைள,	என்னமாய்	வளர்ந் ட்டான்.
வாரவங்ககிட்ட ம்,	ேபாறவங்கக்கிட்ட ம்,	எவ்வள 	பக் வமாய்	அ த்தமாய்
ேப றான்.	எல்லாத் ல ம்	அவன்	அண்ணன்	மாதிரி.	இல்ல.	இல்ல.	அவைர
மிஞ்சிட்டான்.	இன் ம்	மிஞ்ச ம்."

சரவணன்	அண்ணியிடம்	அ வலகத்	தைலவலிகைளச்	ெசால்லப்	ேபானான்.
அண்ணிக் 	விவரங்கள்	 ரியா 	என்றா ம்,	அவற்றி ள்ள	விஷம்	 ரி ம்,	அைத
றிய க்கிற	ம ந்ைத ம்	ெசால்வாங்க.	நீண்ட	நாட்க க் ப்	பிற ,

அண்ணியிடம்	மனம்	விட் ப்	ேபசிய	தி ப்தி.	மனேம	அற் ப்	ேபான 	ேபால்	ேபச
ேவண் ம்	என்ற	ஆவல்.	நடந்தைத	விளக்கி,	தான்	நடந் 	ெகாள்ள
ேவண் யைதக்	ேகட்பதற்காக,	உட்கா ங்க	அண்ணி	என்றான்.	உட்காரத்தாள்
ேபானாள்.	அதற் ள்	வாசலில்	ெச ப் ச்	சத்தம்,	அம்மாவின்	அதி ப்தியான
ரல்….

தங்கம்மா,	அவனிடம்	ெசால்லாமேல	ஓ னாள்.	காபி	டம்ளைரக்	 ட	எ க்காமேல
ஓ னாள்.	சரவண க் ,	என்னேவா	மாதிரி	இ ந்த .	அண்ணி	எ க்காக	இப்ப
பயப்பட ம்?	அம்மா	இந்த	அள க்கா	அவங்கைளப்	பய த்தி	வச்சி ப்பாங்க.?

சரவணன்,	எரிச்சேலா 	கட் லில்	சாய்ந்தான்.	காண் ராக்டர்	ெசௗமி



நாராயணனில்	இ ந் ,	பி ன்	அைடக்கலம்	வைரக் ம்,	அவள்	கண்ணில்	விரல்
ைவத் 	ஆட் னார்கள்.
அவன்	கண்கைள	 க்	ெகாண்டான்.	ஆனால்,	அந்தக்	காட்சிகள்	அதிகமாயின.
மீண் ம்	கண்கைளத்	திறந்தான்.	உள்ளங்	ைககைள,	ெவறியாகப்	பார்த்தான்.

"இைதயா.	லஞ்சம்	வாங் வதாய்	ெசால்ேற?	ஏய்	ெசளமீ."

அவன்,	தன்ைனயறியாமேல	கத்தினான்.
-----------	
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அ வலக	ேநரத்திற் 	 ன்னதாகேவ	வந் விட்ட	அன்னத்ைத,	அ 	 ந்
பத் 	நிமிடம்	கழித் 	ேசர்ந்தாற்ேபால்	வந்த	ெசளரிராஜ ம்,	பத்மா ம்,	உமா ம்
ஆ க்ெகா 	பக்கமாய்	உ க்கினார்கள்.	உமா	வாசல்	பக்கமாய்	நின்றப ,
சரவணன்	வ ம்	வழிைய ம்	கண்	ைவத்தாள்.	அவன்	வ வதற் 	 ன்
ஆத்திரத்ைதக்	ெகாட் 	 த் விட	ேவண் ம்	என்ற	ஆங்காரத்ேதா 	அவள்
நின்றேபா ,	தைலைம	கிளார்க்	பத்மா	பற்கைளக்	 த்தியப 	ேகட்டாள்.

"அன்னம்	ஒன்	மன ல	என்ன 	நிைனப் ?	ஆபீஸர்	கிட்ேட	ேபாய்	ஏன்	எங்கைள
வத்தி	வச்ேச.	ஏதாவ 	 ைறயி ந்தால்,	எங்க	கிட்ேட	ெசால்ல	ேவண் ய
தாேன!"

ெசளரி,	பத்மாவின்	பக்கத்தில்	வந் ,	அவைள	அதட் வ 	ேபால்	ேபசினார்.

"நீ	ேவற.	பாவம்	'காலனிப்	ெபாண் .	இ 	பார்க்கக் ய	ஒ 	ேவைல
ெடஸ்பாட்ச் 	'பாவம்	பார்த்ேதாம்	பா .	நமக் 	இ ய	ேவ ம்.	இன்ன ம்
ேவ ம்."

உமா,	அன்னத்தில்	 ன்னால்	வந்தாள்.	

"நான்	இந்த	ஆபீஸர்	 ட	மட் மல்ல.	இவைர	விட	ெபரிய	ெபரிய	ஆபீஸ ங்க
கிட்ேட ட	ெந க்கமாய்	பழகி	இ க்ேகன்.	யாைரப்	பத்தியாவ 	வத்தி
வச்சி ப்ேபனான் 	இவங்க	கிட்ேடேய	ேக .	ஏேதா	அவ 	ேலசாய்	சிரிச் ப்
ேபசிட்டார் .	இப்ப யா	வத்தி	ைவக்கிற ?	ஒன்ைனப்	பற்றி	வத்தி	ெவச் .	அைத
ெந ப்பாய்	 ட்டற க் 	எங்க க் 	எவ்வள 	ேநரம்	ஆ ம்?	சீ.	கைடசில	ஒன்
த்திைய	காட் ட் ேய."

அன்னம்	திண்டா யதில்,	பத்மா க் க்	ெகாண்டாட்டம்.	

"ெசால்றைத	நல்லா	ேக .	நீ	அவ கிட்ேட.	மி க்கிக்	 க்கிச்	ெசான்னால் ட
எங்க க் 	அனாவசியம்.	இந்த	ஆபீஸுக் 	அஸிஸ்ெடண்ட்	ைடரக்டராய்
எத்தைனேயா	ேப 	வ வாங்க.	ேபாவாங்க.	எவ ம்	 	வ ஷத் க் 	ேமல.
நிரந்தரமாய்	இ க்கப்	ேபாறதில்ல.	நாங்கதான்	நிரந்தரம்.	நீ	ஆ னா ம்,
சரவணன்	இ க்க வைரக் ந்தான்	ஆட	 ம்.	ஒன்ேனாட	ேவைலத்
திறைமையப்	பற்றி	எ தப்ேபாற 	நான்.	அைதச்	சரியான் 	பார்க்கப்	ேபாற
ெசளரி	ஸார்.	அஸிஸ்ெடன்ட்	ைடரக்டர்	ெமாட்ைடக்	ைகெய த் த்தான்



ேபாட ம்.	 ள்ளி	வச்ேசா ன்னால்,	அ 	ஒன்	உத்தியேயாகத் ல,	கமாவா
இ க்கா .	 ல்ஸ்டாப்தான்.	 த்திேயாட	பிைழச் க்ேகா.	அவ்வள தான்
ெசால்லலாம்."

அன்னம்,	ம வி	ம விப்	பார்த்தாள்.	கண்கள்	அவைளக்	ேகளாமேல	நீைரச்
ரந்தன.	ெதாண்ைட	அைடத்த .	அவள்	சித்தி ட	இப்ப 	அவைளக்
ேராதமாகப்	பார்த்ததில்ைல.	ஏன்	திட் றாங்க?	என்னத்த	ெசால்லிட்ேடன்?

ேநற் ,	சரவணன்	அவைள	 சலம்	விசாரித்த 	மனத்திற் 	வந்த .	' சலம்
விசாரிப்ப ேபால்	விசாரித் ,	அந்த	ஆள்	 லன்	விசாரைண	ெசய்தி க்கான்.
ப பாவி!	நான்	என்றால்	அவ க் க் ட	இளக்காரம்.

அன்னம்,	விக்கி	விக்கி,	திக்கித்	திக்கிப்	ேபசினாள்	

"நானாய்	எ ம்	ெசால்லல.	அவராய்	ேகட்டா .	அவராய்தான்	ேகட்டா .
ெதரியாத்தனமாய்	ஏேதா	ேபசிட்ேடன்.	அப்ேபா ட	நீங்க	ரிஜிஸ்டர்ல	அ ப்பாேத.
சாதாரணமாய்	அ ப் ன் 	ெசான்னைத.	ேயாசித் 	ேயாசித் ,	பயத் லதான்
ெசான்ேனன்.	இவ்வள க் ம்.	உங்களால்	எனக் 	ெமேமா	கிைடச்ச	ேபா ட
ச் 	விடல.	என்ைன	நம் ங்க.	நான்	ேகாள்	ெசால்லத்	ெதரியாதவள்.	எனக்

யா ம்	விேராதியில்ல."

உமா,	வக்கீல்ேபால்,	ஆள்காட் 	விரைல	ஆட் 	ஆட் க்	ேகட்டாள்.

"ேநற் 	சாயங்காலமாய்	அவைர	எ க்காக	ஸ்ெபஷலாய்	பார்த்ேத?”

"நான்	பார்க்கல.	அவராய்	ேகட்டா .	இன்ைனக் 	ஈவினிங்ல,	ஏ 	மணி	வைரக் ம்
ஆபீஸ்ல	இ க்க	 மான் 	ேகட்டா .	ேவ ன்னால்.	 யா ன்
ெசால்லி ேறன்."

"இ க்கியான் 	ேகட்டால்,	நீ	ப க்கிேறன் 	ெசால்லிஇ ப்ேப."	

உமா,	கண்ணா ையப்	பார்த் ப்	ேபசியவள்	ேபால்,	உதட்ைடக்	க த்தாள்.
ெசளரிராஜன்,	

"நல்ல க் க்	காலமில்ல.	ஒன்ைனெயல்லாம்	அக்ெகள ண்ட்	ெச ன்ல	மாட்ட
வச் .	 ராப்	ெசய்ய ம்.	காலனிப்	ெபண்ணாச்ேசன் 	க ைண	ைவக்கிற க்
இ 	காலமில்ல.	அவர்கிட்ேட	என்ெனல்லாம்	ெசான்னிேயா?	எங்க	தைலவிதி.
காட்டான்	ேகாட்டான்	கிட்ேடல்லாம்	தைல	 னிய	ேவண் யதி க் ."	என்
கர்ஜித்தார்.



தி ர்	என் 	ஒ 	 ரல்	ஒலித்த :	

"ஆமா.	ஒங்க	மன ல	என்ன	நிைனக்கிறீங்க.	ெசால் க் ச்	ெசால் .	காலனி
காலனின் 	ெசால்றீங்க."

எல்ேலா ம்	திைகத்தேபா ,	தங்க த் 	தாவி	வந்தான்.	வினிேயாகப்	பிரி
கிளார்க்.	ேநராக,	அ 	ெகாண் ந்த	அன்னத்தின்	 ன்னால்	வந்தான்.

"அன்னம்.	ஒங்கைளத்தான்.	கிராமத் 	ேசரி	 னிகிற 	மாதிரி	இங்ேக
னிந்தால்,	அப் றம்.	 மியில்	வந் தான்	 ன்	தைல	இ க் ம்.	இங்ேக.	யா ம்

ஒங்க க் 	அவங்கேளாட	அப்பன்	வீட்ல	இ ந் 	சம்பளம்	ெகா க்கல.	பிச்ைச
ேபாடல.	யாேராட	தயவால ம்	நீங்க	இங்ேக	ேவைலக் 	வரல.	ஒங்க	மாமா	மச்சான்
ஒங்கைள	இங்ேக.	அட்ஹாக்ல"	ேபாட் ,	அப் றம்	நிரந்தரமாக்கல.	ெசல ன்
கமிஷன்	 லம்	வந்தவங்க	நீங்க.	சிரிக்கிறவங்கைளப்	பார்த் ச்	சீற ம்.
சீ றவங்கைளப்	பார்த் 	அலட்சியமாய்	சிரிக்க ம்.	அப்ேபாதான்.	நம்ைம	மாதிரி
ஆ ங்க	காலம்	தள்ள	 ம்.	இந்த	அஸிஸ்ெடண்ட்	ைடரக்டர்	இ க் ம்ேபாேத
இந்தப்	பா .	மற்றவங்க	இ ந்தால்	என்ன	பாேடா?	இந்தா	பா .	பாவிப்	ெபாண்ேண
ஒன்ைன	இனிேமல்,	யாராவ 	காலனிப்	ெபாண் ன் 	ெசான்னால்,
காலணிையக்	கழற்றி	அ 	அ 	ஒன்னால	 யா ன்னால்.	ெசட் ல்ட்காஸ்ட்
கமிஷ க் 	கம்ப்ெளயிண்ட்	ெகா .	நான்	எ தித்	தாேறன்.	அ ம்

யா ன்னால்.	அப் றம்	நான்தான்	இந்த	ஆபிஸ்ல	ெகாைலகாரனாய்	ஆக ம்.
ஒ 	ெகாைலேயாட	நிற்கமாட்ேடன்.	ஒவ்ெவா த்தி	ஜாதக ம்	என்	ைகயில
இ க் .	ஒன்ைனப்	ேபாய்	ப க்கிறவள் 	ேகட்கிறாள்.	நீ	பல்ைல	உைடக்கிற க் ப்
பதிலாய்,	பல்ைலக்	காட் 	அ கிேற.	எத்தைன	ேப 	எத்தைன	ேல ஸுக் ,	ைபல்
எ திக்	ெகா க்காங்கன் ம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	காலனிப்	ெபண்ணாம்.	ேவைல
வராதாம்…."

ெசளரி	ஆ ப்ேபானார்.	உமா	ஓ ப்ேபானாள்.	பத்மா	ப ங்கிப்	ேபானாள்.	அன்னம்
தைலநிமிர்ந்தாள்.	அவைனேய	அண்ணாந் 	பார்த்தாள்.	அந்தப்	பார்ைவச்	 ட் ல்,
அவள்	கண்ணீர்	ஆவியாகிய .	

சரவணனின்	தைல	ெதன்பட்ட .	தங்க த் ,	இ க்ைகக் ப்	ேபாய்விட்டான்.
அைறயில்	கால்	ைவத்தப ,	உள்ேள	ேபாகப்ேபான	சரவணன்,	எைதேயா	நிைனத் க்
ெகாண்டவன்	ேபால்,	ெசளரியிடம்	வந்தான்.

"மிஸ்டர்	ெசளரி.	அன்னத் க் 	ேசஞ்ஜ்	ெகா த்திட் ங்களா?	ஆர்டர்	ெர யா?"

"உள்ேள	வந் .	விவரமாய்	ெசால்ேறன்	ஸார்."



சரவணன்	கத்தப்	ேபானான்.	 டா 	ெபா ப்பான	பதவியில்	இ ப்பவைர,
பகிரங்கமாய்	விமர்சிக்கக்	 டா .	உள்ேள	ேபானவைனேய	அன்னம்	பார்த்தாள்.
அவன்,	உட்கா 	 ன்னாேல,	உமா	ேபாய்விட்டாள்.	எப்ப 	ெநளிச் க்	 க்கிப்
ேபாறாள்.	எங்கப்பன்	கிட்ேட	இப்ேபா	இரண்டாவ 	சம்சாரமா	இ க்கவள்
கலயாணத் க் 	 ன்னாலேய,	அவ கிட்ேட,	ேசைலைய	இ த் 	இ த் ,	

ப்	ேப வாேள,	அேத	மாதிரி	ேப றாள்.	இந்த	ஆ ம்	தைலைய	ஆட் றான்.
ஆமா.	ேபா ம்ேபா 	என்ைனப்	பத்தி	ேகட் ட் ப்	ேபானாேர.	ஆர்டர் 	ேவற
ெசான்னா .	என்ன	ஆர்ட ?	வாேயண் 	எவ்வள 	ேநரமாய்	அவைர	அ க்கிேற.
அப்பாவி	ம ஷன்.	நீ	 ன்னால	 க் றைதப்	பார்த் ட் ப்	பின்னால
ேபசாதவள் 	நிைனக்கா .	இவைர	எப் ல்லாம்	திட் யி க்ேக.	இப்ேபா	மட் ம்
எப் 	 க் ேற ?

இன் ம்	ெசளரிராஜன்	வராதைதக்	கண் 	கதவ ேக	வந் 	மிஸ்டர்	ெசளரி
என்றான்.	அவர்	நிதானமாக	வந் 	உட்கார்ந்தார்.

"அன்னத்ைத	ஷிப்ட்	ெசய் ற	ஆர்டர்	என்னாச் ?"

"இப்ேபா	அந்த	காண் ராக்ட்	பயல்	கலாட்டா	ெசய் ம்	ேபா ,	ேவண்டா ன்
பாக்கேறன்,	ஸார்."

"இப்ேபாதான்	ேவ ம்.	ேநற் 	திறைமையப்	பற்றிப்	ேப னீங்க.	எபிஷியன்ஸிைய
வ வித் க்	ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்லாயல்ட் 	வி வாசம்ரத்தத்ேதாடேய	வார
அன்னம்	உடம் ல,	நல்ல	ரத்தம்	ஓ .	ஆபீஸ்	சகாக்கைளப்	பற்றி
அப்பாவித்தனமாய்	ெசால்லாம்;	ஆனால்	அடாவ யாய்	ெசால்ல	மாட்டாள்."

"அப் றம்	உங்க	இஷ்டம்.	அவ க் 	ெமேமா	ெகா த்த 	உங்க க் ,	இப்ேபா
எவ்வள 	சாதகமாய்	ேபாயிட் 	என்கிறைத	நிைனச் ப்	பா ங்க."

"இேதா,	அவேளாட	ெபர்சனல்	ைபல்.	ப ங்க.	நான்,	நீங்க	நிைனக்கிற	மாதிரி.
அவ்வள 	மட்டமானவன்	இல்ேல."

ெசளாரிராஜன்,	அன்னத்திற் க்	ெகா க்கப்பட்ட	'ெமேமாைவப்	ப த்தார்.	ரகசியக்
க தத்ைதப்	ப த்தேபா ,	சரவணன்	எப்ப த்	 த்தாேனா.	அப்ப த்	 த்தார்.
ெமேமாவில்,	சரவணன்	ைகப்பட	எ தியைதப்	ப த் விட் க்	கத்தினார்.

"என்ன	ஸார்.	இ 	அநியாயம்.	 ஸி,	ெபண்ைண	ெடஸ்பாட்ச்ல	ேபாட்ட 	தவ .
அவள்	விரக்தில	ேவைல	பார்க்காமல்	இ ந்தி க்கலாம்.	 தல்	க தேம	ரிஜிஸ்டர்ல
ேபாகாதைத	ெசக்	ெசய்யாத	தைலைமக்	கிளார்க் ம்,	நிர்வாக	அதிகாரி ம்,
இ க் 	ஒ 	காரண ன் 	எ தியி க்கீங்க.	என்ன	ஸார்	இ 	அக்கிரமம்"



"ெபா ைமயாய்ப்	ப ங்க.	நா ம்	ஒ 	காரண ன் 	எ தியி க்ேகேன."

"ஸார்,	ரிஜிஸ்டர்ல	இைத	ெயல்லாமா	எ ற ?"	

"நீங்க	ெசால்லித்தான்,	அன்னம்	க தங்கைள	ரிஜிஸ்டர்ல	அ ப்பவில்ைல.	இ
எ தலா 	ன் தான்	நிைனச்ேசன்.	ரிக்கார்டாச்ேசன் ,	ெப ந்தன்ைமயாய்
விட் ட்ேடன்."	"இைதவிட	ெமேமாைவ	கிழித்தி க்கலாம்	நீங்க"	

நான்	கிழிப்ேபன்.	அப் றம்	ெமாட்ைடப்	ெடட் ஷன்	ேபா ம்.	எ க் 	வம் ?	நல்லைத
நல்ல	விதம்◌ாகேவ	ெசய்ய ன் கத் க்கிட்ேடன்.	ஆபீஸ்	ஆர்டைர	நான்
ேபாட் ேறன்.	ேடாண்ட்	ஒர்ரி	அப் றம்	அக்ெகளண்டண்ட	ராமச்சந்திரன்	இன் ம்
வர்லயா?”

"உடம் க் ச்	 கமில்ைலயாம்.	ெடலிேபான்	ெசய்தான்."

"ஐஸி.	நாைளக் 	ெம க்கல்	லீவ்	வ ம்.	அப்ேபா	 ட	நான்	அந்த
ரீராமச்சந்திரைன	ெம க்கல்	ேபார் க் 	அ ப்பிைவத் ,	அவமானப்ப த்த

மாட்ேடன்.	ெடலிவரி	வீட்ஸ்	என்னாச்சாம்?"

"அைதப்	பத்தி	அவன்	ேபசல	ஸார்."	

"நீங்க ம்	ேகட்கல.	ஒழியட் ம்.	நீங்களாவ .	நான்	ெசான்ன	 கார்
ெலட்ட ங்கைள	ேத னீங்களா?"

"இப்ேபா.	இேதா	ேத ேறன்	ஸார்."	

"பாவம்.	ைபல்	பண்ண	மறந் ட் ங்க.	இல்லியா?"	

ஆமாம்	ஸார்.	அவசரத் ல	மறந் ட்ேடன்."	

"இேதா	பா ங்க	இந்த	ைபல்.	இ ல	எல்லா	ெலட்ட ங்க ம்	ைபலாகி	இ க் .
பீேரா க் ப்	பின்னால	கிடந்த ."

"சத்தியமாய்	எனக் த்	ெதரியா 	ஸார்.	ேவற	யா ம்	ைபல்	ெசய்தி க்கலாம்."

"நான்	ஒங்கைளக்	 ைற	ெசால்லலிேய.	யாேரா	ேவைல	ெமனக்ெகட் .	ைபல்
பண்ணிட் .	அப் றம்	பீேரா க் ப்	பின்னால்	ஒளிச்சி	வச்சி க்காங்க."



"நான்	ேவ ன்னால்	லீவ்ல	ேபாேறன்	ஸார்.	இந்த	ஆபீைஸ	விட் த்
ெதாைல ேறன்	ஸார்"

"அ 	ஒங்க	இஷ்டம்.	எந்த	நி வனத் ல ம்	தனி	மனிதன்	 க்கியத் வம்
அதிகமாகப்படா .	ஆகா .	நி வனம்,	மனிதைன	விடப்	ெபரி .	இந்த	ஆபீஸ்,
நீங்க	இல்லாட்டா ம்,	நான்	இல்லாட்டா ம்,	இயங் ம்.	அன்னம்	 லம்
அக்ெகளண்ட	ெச ன்	 ட	அழகாய்	இயங் ம்."

"ேபாய்	ஆர்டர்	ேபா ேறன்	ஸார்."	

"ேவண்டாம்.	நான்	ேபாட் க்கிேறன்.	நீங்க	ேவ ன்னால்	லீவ்	ெலட்டர்	எ ங்க.
இல்லன்னா.	ேவற	ேவைலையக்	கவனி ங்க.	ஓ.ேக.	நீங்க	ேபாகலாம்.	ெசளமி
நாராயணன்	 ண்ணியத் ல	நான்	பிஸ்ஸி."

"நல்ல க்ேக	காலமில்ல	ஸார்."

"அதனாலதான்	நீங்க	இங்ேக	இ க்கிறீங்க."

ெசளரிராஜன்	அசந் 	ேபானார்.	இவ்வள 	ஊழல்	 ற்றச்	சாட் ம்,	கல் 	மாதிரி
இ க்கான்.	எல்ேலாைர ம்	ைகக் ள்	ேபாட	ேவண் ய	சமயத்தில்	 ட
ைகவி கிறான்.	ஒ ேவைள,	ைபக் ள்	ேபாடாதவன்	எவைர ம்	ைகக் ள்
ேபாடேவண் ய	அவசியம்	இல்ைலேயா?”

ெசளரி,	அவ க் 	 கம்	மைறத் ,	எ ந் 	அப் றம்	ேபாய்	விட்டார்.	உமா	வந்தாள்.

"ஸார்.	எ ம்	 க்ேடஷன்."

"ஆமா.	உட்கா ங்க."

சரவணன்	 க்ேடட்	ெசய்தான்.	அன்னத்ைத,	கணக் 	பிரிவில்	இரண்டாவ
ெபா ப்பி ம்,	அைதக்	கவனித் 	வ ம்	சந்தானத்ைத,	‘ெடஸ்பாட்ச்சி ம்	மாற் ம்
ஆர்டைரச்	ெசான்னான்.	 ன்ேற	 ன் 	வரிகள்தான்.

"ஸார்,	சாயங்காலமா	எனக் 	ேவைல	இ க் தா?	இப்பேவ	ெசால்லிட் ங்கன்னா,
எங்க	அண்ணா க் 	ேபான்ல	ெசால்லி,	ஸ் ட்டர்ல	வ ம்ப 	ெசால்லி ேவன்."

"ேநா,	ேதங்க்ஸ்"

உமா க் 	 ேடறிய .	அவைன	உஷ்ணமாய்ப்	பார்த்தாள்.	அ க்கப்ேபாவ 	ேபால்



பார்த்தாள்.	அ 	 யாததால்,	ெவளிேயறிவிட்டாள்.	"அன்னம்	என்ைனவிட
உசத்தியா?"

ேநரம்,	சரவண க் 	நிமிடங்கள்	இல்லாம ம்,	ெசளரி,	பத்மா,	உமா
வைகயறாக்க க் ,	வினா 	வினா யாக ம்	ஓ க்	ெகாண் ந்த .	கப்சிப்
அைமதி.	கலகலப்பான	ேபச்சில்ைல.	சிறி 	ேநரத்தில்,	உமா	வந் 	ைடப்	அ த்ததில்
ைகெய த் 	வாங்கினாள்.	பிற 	ஒ 	காகிதத்ைத	நீட் 	"இவர்	உங்கைள
பார்க்க மாம்"	என்றாள்.	கண்ணனாம்.	ச ண்ட்	ஸ்ேடஷனரி	கம்ெபனியாம்.
சரவண க் 	நிைன க் 	வந்த ;	இந்தக்	கம்ெபனிக்காரன்	கம்ெபனிையத்தான்
சிபாரி 	ெசய்தி க்கிறான்.	எதற்காக	வந்தார்?	எதற் 	வந்தா ம்,	பார்க்காமல்
அ ப் வ 	நியாயமில்ைல.	உமாவிடம்	ெவயிட்	பண்ணச்	ெசால் ங்கள்	என்
ெசால்ல	நிைனத்தான்.	அவேள	உம்	என் 	இ க் ம்ேபா ,	அவன்	ேபச
வி ம்பவில்ைல.	அவள்	நீட் ய	காகிதத்தில்	"பிளிஸ்	காத்தி க்க ம்.
அைழக்கிேறன்"	என் 	எ தி	அவளிடம்	நீட் னான்.	அவ ம்,	கன்னத்ைத
உப்பியப 	ேபாய்விட்டாள்.

ரிஜிஸ்டர்களில்	கண்ைணவிட்ட	சரவணன்,	க காரத்ைதப்	பார்த்தேபா ,	அைர
மணி	ேநரமாயி ந்த .	அேடேட.	இவ்வள 	ேநரமாயா	ஒ த்தைரக்	காக்க
ைவக்கிற ?	ெபல்	அ த்தான்.	கண்ணன்	வந்தார்.	ைக ப்பி	வந்தார்.

“வணக்கம்	ஸார்"

"வணக்கம்	உட்கா ங்க."	

"விஷயத்ைதக்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	ெசளமி	நாராயணன்	எப்ேபாேம	இப்ப த்தான்.
ஒ த்தைர	சப்ைள	அண்ட்	சர்வீஸ்ல	அ க்க	 யாட்டால்,	ஆள்ெவச் க் ட
அ ப்பான்."

"நீங்க	எ க்காக	வந்தீங்க?"	

"என்ைனப்	பத்திேயா,	என்	கம்ெபனிையப்	பத்திேயா	ஒங்க க் 	ெதரியா .
அப்ப 	இ ந் ம்	சிபாரி 	ெசய்தி க்கீங்க.	அதனால	ெசளமி	அ ப் ன	 கார்
விஷயமாய்	என்ேனாட	உதவி	ேதைவயான் 	ேகட் ட் ப்	ேபாகலா ன் 	வந்ேதன்.
எனக் ம்	 ல்லில	ெசல்வாக்கான	ஆட்கள்	இ க்காங்க."

"இ க்கட் ம்.	நல்லாேவ	இ க்கட் ம்.	நாங்க,	ஒங்கைள	சிபாரி
ெசய்தி க்க ம்,	அவர்	 கார்	எ தியி க்கார் ம்	ஓங்க க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்?.
ம ப்பாதீங்க.	நீங்க	ெசான்னால்	நான்	ஆபீைஸ	 த்தம்	ெசய்ய	உதவியாய்
இ க் ம்."



தகப்பன்,	தன்	பிள்ைளையப்	பார்ப்ப ேபால்	பார்த்த	அந்த	ஐம்ப 	வய க்
கண்ணன்,	தி ெரன் 	எ ந் ,	அவைனத்	தகப்பன்	சாமியாய்	பார்த் ,
ைகெய த் க்	 ம்பிட்டார்.

"மன்னிக்க ம்.	 	ஆர்	கிேரட்	ேஸால்.	வாேறன்	ஸார்."	

கண்ணன்	ேபாய்விட்டார்.	அவர்	ேபாவ 	வைரக் ம்	காத்தி க்க	 யாமல்,	சிறி
ேநரத்தில்	உமா	வந் ,	ைடப்	அ த்ததில்	ைகெய த் 	வாங்கினாள்.	அப்ேபா 	ஒ
உ வம்,	எட் 	எட் ப்	பார்த்த .	சரவணன்,	"ெயஸ்."	என்ற ம்,	அ 	உள்ேள	வந்த .
சந்தானம்.	ெடஸ்பாட்ச்	ெச ன்	ேபாகிற	அட்ஹாக்	கிளார்க்.	 டலங்காய்	உடம் .
ேசாளத்தட்ைட	வளர்த்தி.

“ஸார்.	ஸார்.	இந்த	ஆபீஸ்	பாரதப்	ேபார்ல.	நான்	அரவானாய்	ஆயிடப்படா 	ஸார்."

சரவணன்,	அவைன	சி சி ப்பாய்ப்	பார்த்தான்.

"எப்ப ேயா.	நா 	வ ஷமாய்	ஆபீஸ ங்க	ைகையக்	காைலப்	பி ச் ,	தாக் ப்
பி க்ேகன்.	அய்யா	என்ைன	அ ப்பிடப்	படா …."

"ஓங்கைள	நான்	எ க் 	அ ப்ப ம்?"	

"	ஏஓ	ெசால்றார்.	'வீட் க் ப்	ேபாறடா.	என்கிறார்.	ஆனால்,	ேவைல	ேபாயிட்டால்.
எனக் 	வீேட	கிைடயா 	எங்ேக	ேபாற ?	இைத	நம்பிக்	கல்யாணம்	ேவற
ெசய் ட்ேடன்	ஸார்."

" க்.	நான்	இந்த	ஆபீஸ்ல	இ க்க வைரக் ம்	என்னாலேயா,	மற்ற	யாராேலேயா.
ஒங்க	ேவைலக் 	ஆபத் 	வரா .	ஆனால்,	ெடஸ்பாட்ச்	ேவைலையத்தான்
ெசய்ய ம்."

"ேதங்க்	 	ஸார்.	ேதங்க்	 	ஸார்.	அ 	கிைடச்சாேல	ேபா ம்	ஸார்.	இந்த	ஏ.ஓ.
க்ேக	இப்ேபாதான்	உங்கைளப்	பார்த்தால்	ஆபீஸராய்	ெதரி .	ஒ 	நாைளக்

உங்க க் 	ேபக்ர ண்ட்	விஷயங்கைளச்	ெசால்ேறன்.	அேடயப்பா.
ெசளமிநாராயணன்	இங்ேக	வார ம்,	இவங்க	அங்ேக	ேபாற ம்."

"ேடாண்ட்	டாக்	நான்ெசன்ஸ்.	எனக் 	எ ம்	ெதரியேவண்டாம்.	நீங்க	நல்லா
ேவைல	பார்க்கீங்கன் 	மட் ம்	ெதரிய ம்."

"சத்தியமாய்,	கட ள்	அறிய.	நீங்க	அறிய."	



"அப் றம்.	அன்னத் க் 	அக்ெகளண்ட்	ேவைலையச்	ெசால்லிக்	ெகா ங்க.
ஒ வாரம்	அவங்க	ஓங்ககிட்ேட	அப்ரண் ஸாய்	இ க்கட் ம்."

"அப்ப ேய	ெடஸ்பாட்ச்	ேவைல ம்.	இ 	 ன்னால்.	 யா ன் 	ெசால்லல.
ற 	சிரம ன் 	ெசால்ல	வந்ேதன்."

"அ வைரக் ம்	சிதம்பரத்ைத	ெடஸ்பாட்ச்	ேவைலைய	கவனிக்கச்	ெசால்ேறன்."

"அய்யா.	என்ைன ம்."	"நான்	ஒ 	தடைவதான்	ேப ேவன்	மிஸ்டர்	ெசான்ன
ெசால் க் 	மாறாய்	நடக்க	மாட்ேடன்.	அப்ப 	ஒ 	நிைலைம	ஏற்பட்டால்,	ஒங்க
கிட்ேடதான்	ெமாதல்ல	ெசால் ேவன்."

"அப்ப 	ஒ 	நிைலைம	வார	அள க் 	நான்	நடந் க்க	மாட்ேடன்	ஸார்"

"பட்.	 ஸ்தனமாய்	ேப றைத	 ைறக்க ம்."	

"ேவைல	 ஸாய்	இ க்க னால.	தைல ம்	 ஸாய்.	வாேறன்	ஸார்."

சரவணன்	தன்ைன ம்	மீறிச்	சிரித்தான்.	பாவம்,	அவைன	அட்ஹாஹ்	அட்ஹாஹ்
எல்ேலா ம்	அதட் 	வச்சி க்கலாம்.	ஆனா ம்,	அவன்	இவ்வள 	சீக்கிரமாய்
அவங்கைளக்	காட் க்	ெகா க்கப்படா .	எப்ப ேயா	ேபாறான்.	ேவைலைய
ஒ ங்காய்	பார்த்தால்	சரிதான்.

சரவணன்	மீண் ம்	 றிப்ெப க்கத்	 வங்கினான்.	இன்ைறக்ேக	ெசளமி
நாராயணனின்	 கார்	க தத்திற் ப்	பதில்	எ தியாக	ேவண் ம்.	இதற்கிைடயில்
எத்தைனேயா	ெடலிேபான்	'கால்கள்.	மைலேபால	 விந்த	ேகாப் கள்.	அவன்
றிப்ெப த் 	 த் 	விட் ,	ேகாப் கைள ம்	பார்ைவயிட் 	அ ப்பிய	ேபா ,

அ வலகம்	 ந் 	ெகாண் ந்த .	ஒவ்ெவா வராகப்	ேபாய்க்
ெகாண் ந்தார்கள்.

அன்னம்,	உள்ேள	எட் ப்	பார்த்தாள்.	பிற ,	தயங்கித்	தயங்கிேய	வந்தாள்.	அவன்
அைறக் 	அ வலக	ேநரத்திற் ப்	பிற 	ேபாகக் டா 	என் தான்
நிைனத்தி ந்தாள்.	ஆனால்,	இப்ேபாேதா	அவள்	கண்கள்	அவைன
ஆச்சரியமாய்ப்பார்த் 	விரிந்தன.	நன்றிப்	ப வில்,	இைமகள்	 ய	ேபா ,	நீர்
ெகாட் ய .	இந்த	நிர்வாக	அதிகாரி ம்,	பத்மா ந்தான்	ஆபீஸ்	நடத் னர்கள்
என் 	நிைனத்த 	எவ்வள 	ெபரிய	தப் .	அவ க்ேக	ஆண் க்	கணக்கில்
அைர ைறயாய்த்	ெதரிந்த	உண்ைமைய	 ைமயாகக்	கண் பி த் ,	ஒேர
நாளில்	எவ்வள 	ெபரிய	காரியத்ைதச்	ெசய் 	விட்டான்.	ஸாரி.	டார்.



அன்னத்திற் 	இவ்வள 	நா ம்	தான்	பட்டபா ம்,	அவர்கள்	ப த்தியபா ம்
இப்ேபா தான்	ெபரிதாய்த்	ெதரிந்த .	ெதரியத்	ெதரிய	அ ைக.	அழ	அழ
ேகாபம்.	அ ம்	ெபாங்கப்	ெபாங்க,	ஒ 	ஆேவசம்…

சரவணன்,	அவைள	உட்கா ம்ப 	ைகயாட் 	விட் ,	தான்	எ தி
ைவத்தி ந்த	 றிப் களில்	கண்	ெச த்தினான்.	கால்	மணி	ேநரத்திற் ப்	பிற ,
அவைளப்	பார்த்தான்.

"ஸாரி.	காக்க	வச் ட்ேடன்."

"பரவா…"

"இனிேமல்	நீங்கதான்	அக்ெகளண்ட்ஸ்	ெச க் 	இன்சார்ஜ்.	ராமச்சந்திரன்
வரமாட்டார்.	அண்டர்ஸ்டாண்ட்.?	ஒ 	வாரத் க் ள்ேள	ேவைலைய	'பிக்கப்
பண்ண ம்.	சந்தானம்,	ேவைல	விவரத்ைதச்	ெசால்லித்	த வார்."

"அவ 	ெசால்லாட்டா ம்	பரவாயில்ல	ஸார்.	தங்க த் 	ெசால்லித்	தாேரன்னார்."	

"யா .	ஆபீஸ்	அம்ேபத்காரா?”

அன்னம்,	தைலயாட் னாள்.	ேலசாய்ச்	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.	நல்லாத்தான்	ெபயர்
ைவக்கிறார்.	தங்க த் 	கிட்ேட	ெசால்ல ம்:	சந்ேதாஷப்ப வார்.	சரவணன்,
அவனிடம்	அந்தப்	 கார்	க தத்ைத	நீட் 	" தலில்	இைதப்	ப ங்க.	அப்ேபாதான்
நான்	ெசால்றைதப்	 ரிந் ெகாண் 	எ த	 ம்"	என்றான்.

அன்னம்,	 ச்சத்ேதா 	அைத	வாங்கிப்ப த்தாள்.	பிற ,	ேகாபத்ேதா
அவைனேய	பார்த்தாள்.	'என்ன	அக்கிரமம்.	இவைரப்	ேபாய்	லஞ்சம்	வாங் றதாய்
அேயாக்கியப்	பயல்	எ தியி க்கான்.	இப்ேபா தான்	 ரி .	பத்மா ம்,	உமா ம்,
காண் ராக்டேரா 	ரகசியம்	ரகசியமாய்	ேப ன ம்,	அக்ெகளண்டன்ட்
ராமச்சந்திரன்	தைலையச்	ெசாறிந்தப 	நின்ன ம்	இவர்	கிட்ட	ெசால்லலாமா?
இவ க் த்	ெதரியாமலா	இ க் ம்?	பாவம்.	இதனாலதான்	இரண் 	நாளாய்
சிரித்த	 கம்,	சீரழிஞ் 	கிடக் தா?"

"சரி.	ஆரம்பிக்கலாமா?"

“சரி	ஸார்..."
ஏேதா	ெசால்லப்ேபான	சரவணன்,	நாற்காலியில்	சாய்ந்தான்.	அவளிடம்,
நாைளக் ப்	பார்த் க்	ெகாள்ளலாம்	என் டச்	ெசால்லப்	ேபானான்.	எப்ப 	இந்த்
"ெடம்ேபா"	விவகாரத்திற் ப்	பதில்	எ வ ?	இல்ைல	என் 	ெசால்ல	 யா .



உண்ைமையச்	ெசால்வ ,	பாதிக்	கிண 	தாண் வ 	மாதிரி.	கைடசியில்	இந்த
சிதம்பர ம்,	இந்த	அைடக்கல ம்,	இவர்கைளக்	காட் ம்	ெகா க்க	 யா .

நிைனத்த	ேநரத்தில்	வ ம்	ேதவைதகள்	ேபால்,	அைடக்கல ம்	சிதம்பர ம்	உள்ேள
வந்தார்கள்.	அைடக்கலம்	ைகயில்	காகிதம்,	சிதம்பரம்,	ெப மிதத்ேதா
ேபசினார்.

"இந்த	ெடம்ேபா	விஷயத்ைத,	காண் ராக்டர்	பயல்,	இவ்வள 	அசிங்கம்
பண் வான் 	நிைனக்கல	ஸார்.	எல்லாம்	இங்க	இ க்கிற	எட்டப்ப	பசங்கேளாட
ேவைல	ஸார்.	இவன்	கிட்ேட,	இவனால	ஒங்க க் 	ஏற்பட் க்கிற	நிைலைமைய
எ த் ச்	ெசான்ேனன்.	உத்திேயாகத்திற் 	உைல	வச்சிட் ேயடா	பாவின்ேனன்.
இன்ைனக் த்	தான்	ஸார்,	இவன்	கண்ேண	கலங் றைதப்	பார்த்தி க்கிேறன்.
அப் றம்,	நாங்க	இரண் 	ேப மாய்	திட்டம்	ேபாட்ேடாம்.	ைடரக்ட க் 	அைடக்கலம்
ெலட்டர்	எ திப்	ேபாட் ட்டான்.	இனிேம	ஒங்களால	 ட,	ஒண் ம்	ெசய்ய

யா .	இந்தாங்க	ஸார்	நகல்."

சரவணன்	வாங்கினான்.	அவ்வப்ேபா ,	அவர்கள்	இ வைர ம்	ஆச்சரியமாய்ப்
பார்த்தப 	ப த்தான்.	பிற ,	அவர்கைளேய	பார்த்தான்.	மனிதன்	சின்னவனாய்
இ க்கான்.	அப் றம்	விஸ்வ பம்	எ க்க	நிைனத்தால்,	எப்ப 	எ க்கான்?
அப்ப த்தான்	இந்த	அைடக்கல ம்.	ெடம்ேபா	யா க் ரிய 	என்ப ட
சரவணன்	ஸா க் த்	ெதரியா 	என் ம்,	அவர்	ெகா த்த	பணத்ைத,	தான்
ெசௗமி	நாராயணனிடம்	ெகா க்கப்	ேபானதாக ம்,	அவர்	ம த்ததாக ம்,
சரவணன்	தன்ைனத்	திட் வான்	என் 	பயந் ,	பணத்ைத	ைவத் க்
ெகாண்டதா ம்	எ தியி ந்தார்.	எவ்வள 	ெபரிய	உதவி.

சிதம்பரம்	ஒ 	ேபா 	ேபாட்டார்.

"ஸார்	இவன்.	கைடசியாய்	எ ன தான்	ெபாய்.	நீங்க	திட் வீங்கன்
பணத்ைத	வச் க்கல.	பணம்	என்றாேலேய,	இவ க் 	வச் க்க ன் தான்
ேதா ம்.	வாேறன்	ஸார்.	இந்தாம்மா.	ஒன்ைனத்தான்	ஆள்காட் ப்	பசங்க
இ க்கிற	ஆபீஸ்	இ .	ஸாைர	ெகட் யாய்ப்	பி ச் க்ேகா.	அவ 	உதறினா ம்	கீேழ
விழப்படா .	வி ந்திட்டால்,	எல்லா மாய்ச்	ேசர்ந் 	ஒன்ேமல	கல்ைலத்	 க்கி
எறிவாங்க.	வாேறாம்	ஸார்.	அேடய்.	ஒன்ைனத்தாண்டா.	அைடக்கலம்.	வா.	ஏண்டா
தைலையச்	ெசாறி ேற?	இவன்	இப்ப த்தான்	ஸார்.	யா க்காவ 	உதவிட்டால்,
தைலையச்	ெசாறிவான்.	அப்ப ம்	பார்ட் க் ப்	 ரியாவிட்டால்	அப் றம்	சட்ைடப்
ைபையச்	ெசாறிவான்.	வாேறாம்	ஸார்.	ஏேதா	அன்பில்,	 டத்தனமாய்	ேபசிட்ேடன்.
வாேறன்	ஸார்..."

சரவணன்,	ேபாகிறவர்கைளேய	பார்த்தான்.	அன்னம்,	அப்ப ப்	பார்த்தவைனேய



பயபக்திேயா 	பார்த்தாள்.

"ஆரம்பிக்கலாமா	ேமடம்?"

அவள்	அதிசயித்தாள்.	ேமடமாேம.	ேகட்கிற க் 	எவ்வள 	நல்லா	இ க் .

சரவணன்	ேகார்ைவயாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண் 	ேபானான்.	 ைனயில்லாத
ண் சி,	ஒ ம்	ெபன்சில்,	ஊ ம்	காகிதம்,	ஒ 	பக்கம்	சில	தகரத் ண்

இல்லாத	ேடக்,	கிழிந்த	ேகாப் க்	கவர்கள்	ஆகியவற்றின்	வரலாற் ப்	பின்னணிைய
ைவபடச்	ெசான்னான்.	அப்ேபா 	அன்னம்	 டச்	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.	பிற ,

இதர	அ வலகங்களில்	இ ந் ,	'எ 	ெபா ட்கள்	இடர்வைதப்	பற்றி	வந்த
க தங்கைளத்	ேததி	வாரியாகக்	 றிப்பிட்டான்.	காண் ராக்டர்	எந்ெதந்த
ேததிகளில்	எத்தைன	நாள்	எத்தைன	மாத	தாமதத் டன்	ெடலிவரி
ெசய்தி க்கிறார்	என்பைத	டயரிையப்	பார்த் ப்	பார்த் ச்	ெசான்னான்.	ெடம்ேபா
விவகாரத்திற் ,	ஒ 	க தம்	இைணக்கப்பட் ப்பதாகக்	 றிப்பிட்டான்.

அப் றம்	லஞ்சக்	 ற்றச்சாட் ,	"என்	வாழ்க்ைகேய	ஒ 	திறந்த	 த்தகம்.	ஆனால்
அதிேல	நான்தான்	எ ேவன்.	யார்	ேவண் மானா ம்	ப க்கலாம்.
இளைமயிேலேய	தந்ைதைய	இழந்ேதன்.	அண்ணனின்	ேநர்ைம	அப்ேபாேத
எனக் த்	தாலாட் ப்	பா ய .	கிண 	ெவட் யி க்கிேறன்.	ஆனால்	உைழக் ம்
அ வலகத்திற் க்	 ழி	ெவட் ய 	கிைடயா .	மரத்தில்	ஏறியி க்கிேறன்.
அதிகார	மரத்தில்	ஏறியதில்ைல.	பள்ளிக் டக்	காலத்தில்	ேவைலக் ம்	 லிக் ம்
ைக	நீட் 	இ க்கிேறன்.	ஆனால்,	இ வைர	யாரிட ம்,	சட்ட	விேராதமாய்	ச க
விேராதமாய்	ைகநீட் யதில்ைல.	என்	வீட்ைடச்	ேசாதைனயிடலாம்.	சி.பி.ஐ	 லம்,
என்	மீ ள்ள	 ற்றச்சாட்ைட	விசாரிக்கேவண் ம்.	கண் ப்பாய்,	தய 	ெசய் 	நான்
கா 	வாங்கிேனன்	என் 	எந்தக்	ைக	 ட் க்	காட்டப்ப கிறேதா.	அதனால்
இப்ேபா 	என்னால்	சாப்பிடக் ட	 யவில்ைல."
அன்னத்தின்	கண்கள்	கலங்கின.	ேநற் ,	அவன்	சாப்பிடாமல்	இ ந்த
நிைன க் 	வந்த .

சரவணன்	ெதாடர்ந்தான்.	அந்த	அ வலகம்,	மத்திய	அரசின்	பா காப்
விதிகளின்கீழ்	வ வைதச்	 ட் க்	காட் ,	அ வலக	ரகசியங்கள்
காண் ராக்ட க் 	எப்ப ப்	ேபாய்	ேசர்ந்த 	என்பைத	 ைமயாக	விசாரிக்க
ேவண் ம்	என் ம்,	இல்ைலயானால்,	லட்சக்கணக்கான	ெபா ட்கைளத்
த வித் ,	ேசமிக் ம்	அ வலகம்,	ெப ச்சாளிக்	கிடங்காய்	மாறிவி ம்	என் ம்
ெசான்னான்.	அ வலகத்	தகவல்கைள,	கா க் 	விற்பவர்கள்	ச க	விேராதிகள்
என் ம்,	விசாரைணக் 	உத்திரவிட்டால்,	தன்னால்	சிலைரப்	பற்றி	தகவல்கள்
ெகா க்க	 ம்	என் ம்	 றிப்பிட்டான்.	ேமலதிகாரிகள்	நடவ க்ைக	எ க்கத்
தாமதித்தால்,	தான்	எ க்க	ேவண் ய	கட்டாயம்	ஏற்ப ம்	என் ம்	எச்சரித்தான்.



இ தியில்,	இப்ேபா 	ெவளிேய	ெதரியாமல்	இ க் ம்	இத்தைகய	ேகள்விக்
றிகைள,	இப்ேபாேத	கண் 	பி க்கவில்ைலயானால்,	அ வலகம்

காணதாகிவி ம்	என் ம்	ெசால்லி	 த்தான்.	ரகசியங்கைளத்	தி ய
காண் ராக்டர்	ெசளமி	நாராயணன்	மீ ம்	நடவ க்ைக	எ க்க	ேவண் ம்	என் ம்,
அன்னத்ைதக்	 றிப்ெப க்க	ைவத்தான்.

அவன்	ஆேவசம்,	அவைள ம்	பி த் க்	ெகாண்ட .	பல்ைலக்	க த்தப
றிப்ெப த்தாள்.	இந்த	ஆபீஸ்ல	இவ்வள 	ேவைல	நடக் தா?	இவ க் ம்

ெதரி மா?	இப்ப ப்	பட்டவங்கைள	ைவத் ,	எப்ப 	இவர்	ஆபீஸ்	நடத் ற ?
எப்ப ப்பட்ட	பழி	வந்தி க் ?	பழிகாரப்	பயல்கள்.	ெபா த் ப்	பா ங்ேகாடா.
பா ங்க …..

சரவணன்	அவைள	ஆச்சரியமாய்ப்	பார்த்தான்.	பிற ,	வாைய	விசாலப்ப த்திப்
பார்த்தான்.	அவ க் ம்	ேலசாய்	ெப மிதம்:	அ வலக	நியாயப்	ேபாராட்டத்தில்,
தனக் ம்	ஒ 	பங் 	இ க்கிற .	தா ம்	ஒ 	ெபா ப்பான	அபிஷியல்'	என்ற
ெப மிதம்.	சரவணன்,	அவன்	நிைனப் க் 	ேமற்ெகாண் 	இடம்
ெகா க்கவில்ைல.

“சரி.	ேபாய்	 ராப்ட்	அ ச் ட் 	வாங்க.	ஒ 	தடைவ	பார்த் ேறன்.	அப் றம்	நகல்
பண்ணலாம்."

அன்னம்,	அவசர	அவசரமாய்	எ ந்தாள்.	அவன்,	கைளப்பில்	நாற்காலியில்
சாய்ந்தான்.	ைடப்	சத்தம்	தாலாட்டாகிவிட்ட .	உைழப்ேப	இப்ேபா 	 க்கமாய்
உ மாறி,	அவைன	ஆட்ெகாண்ட .	அன்னம்	“ஸார்	ஸார்	என் 	ெசால்லிவிட் ,
பிற 	ேடபிள்	ெவயிட்டால்	ேமைஜையத்	தட் ய	பிற தான்	கண்	விழித்தான்.
க காரத்ைதப்	பார்த்தான்;	மணி	இர 	எட் .	பாவம்	எவ்வள 	ேநரமாய்
காத்தி ந்தாேளா?

"சரிம்மா.	நீங்க	ேபாங்க.	நான்	 ராப்ைட	ெசக்	பண்ணப்	ேபாேறன்.	நாைளக்
ஈவினிங்ல	காபி	எ த் டலாம்.	ஒ 	விஷயம்.	க த	விவரத்ைத,	யார்	கிட்ேட ம்
ெதரியாத்தனமாகச்	ெசால்லிடப்படா .	இன்ைறய	சிேனகிதர்கள்,	நாைளய
விேராதிகள்	என்கிற	நிைனப் லதான்	ஆபீைஸப்	ெபா த்த	அள ல	பழக ம்.
ேதங்க்	 .	ஒேக.	 ட்ைநட்'	

அன்னம்	தயங்கியப 	நின்றாள்.	அவன்	கவனித்ததாகத்	ெதரியவில்ைல.	ெமள்ள
ெமள்ள	கால்கைள	நகர்த்தினாள்.	இந்தத்	தங்க த்ைதயாவ 	ெகாஞ்சம்
காத்தி க்கச்	ெசால்லி	இ க்கலாம்	எனக் ம்	ெதரியாமல்	ேபாயிட் ….

சரவணன்	 ராப்ைடப்	ப த்தான்.	அசந் 	ேபானான்.	ஓரி 	தப் கைளத்	தவிர,



ேவ 	எந்தத்	தப் ம்	ெதரியவில்ைல.	உமாவால்	 ட	இப்ப 	 க்ேடஷன்	எ த் ,
இவ்வள 	கச்சிதமாய்,	ைடப்	அ க்க	 யா .	நல்ல	ெபண்.	ேவைலைய	'பிக்கப்
ெசய் க் வாள்.

கால்மணி	ேநரத்தில்	தி த்தினான்.	அ த்த	கால்மணி	ேநரத்தில்	 ள்ளி
விவரங்கைள	ரிஜிஸ்டர்கேளா 	ஒப்பிட் ச்	சரிபார்த்தான்.	பின்னர்	 றப்பட்டான்.
அைறக் 	ெவளிேய	வந்தான்.	தைலயில்	ைகைவத் 	உட்கார்ந்தி ந்த	அன்னம்
எ ந்தாள்.	
"இன் ம்	ேபாகலியா?"	

"இ ட்ல	தனியாப்	ேபாற க் ப்	பயமாய்."	

"சரியாப்	ேபாச் .	வாட்ச்ேமைன	ெகாண் 	விடச்	ெசால்ல	ேவண் ய தாேன.”

"ேகட்ேடன்	ஸார்	ஆபீஸர்	இ க் ம்ேபா .	தைலேய	ேபானா ம்	ெவளில
ேபாகமாட்டாராம்."

"ஆபீஸர்	இல்லாவிட்டால்	ேபாவாராேமா?	சரி	நடங்க.	எங்ேக	தங்கியி க்கீங்க.?"

"அமிஞ்சிக்கைர.	ெரண் 	பஸ்	ஏற ம்	ஸார்."

"ஐ	ஆம்	ஸாரி.	நாைளக் 	தங்க த்ைத	வச் 	ைடப்	அ க்கிேறன்.	உம்.	நடங்க."

சரவணன்	ேயாசித்தான்.	அன்ைறக் ம்	ஸ் ட்டர்	ெகாண் 	வந்தி ந்தான்.
அவைள	எப்ப 	ஏற்றிக்	ெகாண் .?	இரண் 	பஸ்ல	ேபாக மாேம.	இந்த	இ ட் ல்
எப்ப த்	தனியாய்	ேபாவாள்?	அந்தச்	சமயத்தில்,	வாட்ச்ேமைன	விட் விட் 	வரச்
ெசால்லலாம்	என் ம்,	அவர்	தி ம் வ 	வைரக் ம்,	தாேன,	அ வலகக்
காவலாளியாக	இ க்கலாம்	என் ம்	அவ க் த்	ேதான்றவில்ைல.

இ வ ம்	ெவளிேய	வந்தார்கள்.	அவன்	ஸ் ட்டைர	உைதத்தான்.	அவள்
மன் க் ள்	உைதத்தாள்.	வாட்ச்ேமன்	வந் ,	ஸ் ட்டைரப்	பி ப்ப ேபால்	நின்றார்.

“ஸார்.	பஸ்ல."

"நா ம்	ேயாசித்ேதன்.	ஆபத் க் த்	ேதாஷமில்ைல.	உம்.	ஏ ங்ேகா."

அன்னம்	பயந் 	ேபானாள்.	ஸ் ட்டரில்	இ வைர	ஏறியதில்ைல.	எப்ப .	எப்ப .
சரவணன்	ஆற் ப்	ப த்தினான்.	அன்னம்	இ க்ைகயில்	கண்	பதித்தாள்.	பிற
ஏறிக்	ெகாண்டாள்.	அவன்	சிரித்தப 	ெசான்னான்.



"ேல ஸ்	ெரண் 	காைல ம்	பரப்பி	உட்காரப்படா .	ஒ 	பக்கமாய்	உட்கா ங்க.
ஹஸ்ெபண்ட்	அண்ட்	ஒய்ப்.	காதலர்கள்	ஸ் ட்டர்ல	ேஜா யாய்	ேபானைதப்
பார்த்ததில்ைலயா?	ஒ.	ஐ	அம்.	ஸாரி.	அபத்தமாய்	ேப ேறன்.	நீங்க	என்ேனாட	சகா.
ஒங்க	பா காப் ல	எனக் 	அக்கைற	உண் .	உம்.	தப்பாய்	நிைனக்காதீங்க."

அன்னம்	பயந் 	பயந் ,	ஸ் ட்டரின்	பின்னி க்ைகயில்	இறங்கி	ஏறினாள்.	அ
நகர்ந்தேபா ,	அவ ம்	பக்கவாட் ம்,	பின் றமாக ம்	நகர்ந் 	ேபானாள்.	பி ன்
சிதம்பரம்	ெசான்ன 	ஞாபகத் க் 	வந்த 	இைதத்தான்	ெசால்லியி ப்பாேரா.
'ஸாைர,	ெகட் யாய்	பி ச் க்ேகான் 	ெசான்னாேர…..

அவ க் ச்	சிரிப் 	வந்த .	மற்றவர்கள்	என்ன	நிைனப்பார்கள்	என்
அவமான ம்	வந்த .	இ 	 ைறயா	என்ற	சந்ேதக ம்	வந்த .	இந்த	எல்லா
உணர் கைள ம்,	ஒ 	உணர் 	அடக்கிய .	பயம்.	விழப்படாேத	என்ற	பயம்.
ஸ் ட்டர்,	ஐம்ப 	கிேலா	மீட்டரில்	பாய்ந்த .

அன்னம்,	கீேழ	விழாமல்	இ ப்பதற்காக,	அவைனப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்.
அவேன	அைசய	 யாதப 	பலமாய்	பி த் க்	ெகாண்டாள்.
-----------	
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ஒ 	மாதம்,	வந்த 	ெதரியாமல்	ேபான .

அன்னம்	ேவைலயில்	பாதி	ேதறிவிட்டாள்	இப்ேபா ,	அவள்	 கத்தில்	ஒ
மி க்கம்.	பார்ைவயில்	ஒ 	நம்பிக்ைக.	நைடயில்	ஒ 	 ள்ளல்.	தங்க த் ம்,
சந்தான ம்	ேபாட் 	ேபாட் ,	அவ க் 	ேவைல	விவரங்கைளச்	ெசால்லிக்
ெகா த்தார்கள்.	அக்ெகளண்டன்ட்	ராமச்சந்திரன்	ேபானவர்	ேபானவர்தான்.
'அம்மாதான்	அந்தப்	பிரி க் 	இன்சார்ஜ்	நிர்வாக	அதிகாரி,	சந்தானத்ைதப்
பார்த் க்	க வினார்.	"அேட.	உ ப்ப வியாடா?	பகவா க்ேக	அ க் மாடா?
பன்னாடப்	பயேல.	என்கிட்ேட	ஒ 	காலத் ல	 ைழஞ்ச	பயல்.	இப்ேபா	ேப றத் க்
ேயாசிக்கிறியா?	இ .	இ டா.	இ ."

தங்க த் ம்,	அன்ன ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	மணிக்கணக்கில்
அன்னிேயான்யமாய்	ேபசிக்ெகாண் ப்பைதப்	பார்த் 	பத்மா ம்,	உமா ம்
கண்ண த் க்	ெகாண்டார்கள்.	சரவண ம்,	நிர்வாக	அதிகாரிைய	மட் ம்
ப்பிடாமல்,	ெச ன்-இன்சார்ஜ்கைளக்	 ப்பிட் ,	ேகாப் கைள	விவாதித்தான்.

ஒ தடைவ,	அன்னம்	வந் ,	'ஸார்.	ெசளமி	நாராயணன்	 ண் சிக் 	அதிக	ேரட்
ேபாட் க்கார்.	ஆபீஸ்ல	 ண் சி	 மாண்ட்	எண்ணிக்ைகைய	 ைறச் ,	ச ண்ட்
கம்ெபனி	அதிகமாய்	ேரட்	ேபாட்ட	பிளாட் ங்	ேபப்பர்	எண்ணிக்ைகைய
ட் யி க்காங்க.	ேபான	'ைபனான்ஷியல்	இயர்	கணக் ப்ப ப்	பார்த்தால்,

காண் ராக்டர்	கண்ணன்	ெகா த்த தான்	மினிமம்	ேரட்.	என்றாள்.	சரவணன்,
ெப ைம	பி படாமல்,	அவைளப்	பார்த்தான்.	ஒர்க்	அ ட்	ெசய் ங்க'	என்றான்.
அன்னம்,	ஒர்க்	அ ட்	ெசய் ,	ஸ்டாண்டர்ட்	கம்ெபனியின்	ேரட் தான்.	மினிமம்
ெகாட்ேடஷனாகி,	 ல்லிக் ப்	ேபாய்விட்ட .

சரவண க் 	இன் ம்	ஒ 	எரிச்சல்	காண் ராக்டர்	ெசௗமி	அவன்	 யி க் ம்
வீட் ன்	உரிைமயாள க் ச்	ெசாந்தக்காரனாம்.	அவரிடம்	ஊதியி க்கிறான்.
வீட் க்காரர்.	இப்ேபா 	அவைனக்	காலிெசய்யச்	ெசால் கிறார்.	சீ.	ஒ த்தன்
இவ்வள 	சின்னத்தனமாவா	நடக் ற ?	 யா ன் 	ெசால்லியாச் 	என்ன
பண் றாேனா	பண்ணட் ம்.

"ேம	ஐ	கம்	இன்"	என்ற	 ரல்	ேகட் ,	சரவணன்	நிமிர்ந்தான்.	ராமசாமி	ஐ.பி.எஸ்.
அதிகாரி.	மாநில	அரசில்,	கமர்ஷியல்	கிைரைம	பார்த் க்	ெகாள்பவன்.
அவ ைடய	காேலஜ்ேமட்.	 ெசளரியில்	 ெரயினிங்	ேமட்ட	எல்லாவற்ைற ம்விட
இன் ேமட்….



"அேடேட.	வாடா	வா!"	

நான்	ஒன்	ஆபீஸஸுக் 	நா 	தடைவ	வந்தாச் .	நீ	ஒ 	தடைவயாவ
வந்தி க்கியாடா?"

"ஒனக்ெகன்னப்பா.	நீ	ஐபிஎஸ்	கா ங்க	ஒனக்காக	காத்தி க் ம்.	நான்	அப்ப
வர மா?	எனக் 	ெடம்ேபா	 ட."

"என்ன	உள ேற?"	

"என்ன	சாப்பி ேற?"	

" லா	ெகா ."	

ராமசாமி	ஐ.பி.எஸ்.	ஒப்பித்தான்.	

"வீட்ல	ெதால்ைல	தாங்க	 யலப்பா.	அதனாலதான்	இப்ேபா	வந்ேதன்.	சீக்கிரமாய்
கல்யாணம்	பண்ணிக்ேகான் 	அப்பா	பிரஸ்	பண்றார்.	நான்	கல்யாணம்
பண் றைதப்	பார்த் ட் தான்	தாத்தா	சாகப்	ேபாறாராம்.	ப த்த	ப க்ைகயாய்
கிடக்காராம்.	ஏதாவ 	ஒ 	நல்ல	ெபண்ணாய்	இ ந்தால்	ெசால் டா."

"என்னடா	நீ.	ஐ.பி.எஸ்.	அதிகாரி	ஒனக் ப்	ெபண்	ெகா க்க,	எத்தைனேயா
ர ங்க	கி விேல	நிற்பாங்க."

"அதனாலதான்	ஒன்கிட்ேட	வந்ேதன்.	ேடய்.	சீரியஸாத்தான்	ேகட்ேடன்."

"நீ	ஒ த்தன்.	நான்	என்	தங்கச்சிக்ேக	மாப்பிள்ைள	கிைடக்காமல்	திண்டா ேறன்.
ஒன் 	ெசய்யலாம்.	நீ	அவ க் 	மாப்பிள்ைள	பா .	நான்	ஒனக் ப்	ெபண்
பார்க்கேறன்."

ராமசாமி	சரவணைன,	ெபண்ைணப்	பார்ப்ப 	ேபால்	பார்த்தான்.	பாவாைட	-
தாவணியில்	பார்த்த	வசந்தா,	வாசல்	பக்கம்	நிற்ப ேபால்,	தைலைய	நீட் னான்.
எப்ப க்	ேகட்ப ?	இதில்	என்ன	ஒளி 	மைற …?

"ேடய்.	ஒன்	தங்ைகைய.	எனக் த்	தாற ல	ஆட்ேசபம்	இல்ைலேய?"

"விைளயா றியாடா?"

"இ ல	என்னடா	விைளயாட் .	நீ	என்	நண்பன்.	சீனியர்	கிளாஸ்	ஒன்	ஆபீஸர்.



ஒன்ேனாட	தங்ைகைய	கட் த்	தந்தால்,	சந்ேதாஷப்ப ேவன்.	எனக் 	எந்தக்
ெகட்ட	பழக்க ம்	கிைடயா டா.	நீயாவ .	ேலசாய்	சிகெரட்	பி ப்ேப.	நான்
அ ட	பி க்கமாட்ேடன்.	ஏண்டா	ேயாசிக்ேக?"

"ேயாசிக்க	ேவண் ய	விஷயம்."

"சரி	உனக் 	இஷ்டமில்லன்னா."

"இல்லடா.	சந்ேதாஷ	அதிர்ச்சிைய	என்னால	தாங்கிக்க	 யல.	ெபரிய	இடத் ல	நீ
ெசய் கிட்டால்,	ஒனக் 	நல்ல 	பா "

"லாக்கப் ல	ேபாட் ேவன்.	ஒன்ைனவி 	எனக் .	எந்த	அேயாக்கியண்டா	ெபரிய
இடம்?	அப்பா க் .	ெலட்டர்	ேபாடட் மா?"

"வசந்தாைவ	இப்ப	ஒ 	தடைவ	பார்த் க்ேகா."

"நீேய	ெபண்	மாதிரிதான்	இ க்ேக.	ஒன்ைனப்	பார்த்த 	ேபா ம்.	நல்லேவைள.	நீ
என்	நண்பன்	மட் மில்லாமல்,	ஜாதிக்காரனாய்	ேவற	ேபாயிட்ட."

"என்ைறக் 	ஐஏஎஸ்.	ஐபிஎஸ்,	அரசியல்வாதி,	எ த்தாளன்,	கவிஞன்,	பத்திரிைக
ஆசிரியர்ன் 	ஒ வ க் ப்	பட்டம்	வ ேதா,	அப்ேபா	அவன்	தன்ேனாட	ஜாதிப்
பட்டத்ைதத்	 றந் ட ம்.	நீ	ஐ.பி.எஸ்.	தாேன?"

"எவண்டா	இவன்.	எனக் 	ஜாதி	கிைடயா .	ஆனால்	எங்க	தாத்தா,	கல்யாணம்
ஞ்ச டேன	கண்ைண	 டப்ேபாறதாய்	உ தி	ெகா த்தி க்கார்.	நான்	ேவற

ஜாதில	கட் ,	அவர்	உயி 	ேபாக	 யாமல்	இ ந்தார்னால்,	யா டா	அவஸ்ைதப்
ப ற ?"

சரவணன்	மனம்விட் ச்	சிரித்தான்.	இப்ப ச்	சிரித் 	எவ்வளேவா	நாளாகிவிட்ட .
இதற் ள்	அைடக்கலம்,	 ல்	 ரிங்ஸ்ேஸா ம்	ஒ 	காகித	உைறேயா ம்	வந்தான்.
ராமசாமி,	 த் க்	ெகாண் ந்தேபா ,	சரவணன்	ப த் க்	ெகாண் ந்தான்.

பைழயப ம்	பாழாப்ேபான	ெசளமி	நாராயணேனாட	இரண்டாவ 	 கார்	 ன் ,
கான் ராக்டர்	கண்ணன்	ெபயர்	ெகாண்ட	காகிதத் ண் ல்,	தய 	ெசய் .
காத்தி க்க ம்'	என் 	சரவணன்எ தியி ந்தாேன.	அதன்	ேபாட்ேடாஸ்ெடட்
நகல்.	 கார்	க தத் டன்	இைணக்கப்பட் ந்த .	ெசளமி,	தன 	 ந்திய	ஊழல்
ற்றச்சாட் க் 	ஆதாரமாக,	அைத	ைவத்தி ந்தான்.	தற்ெசயலாய்	-	மனித

நாகரிகம்	க தி	-	எ தப்பட்டைத,	எப்ப 	மாற்றி	விட்டான்.	அவ க் 	யார்
ெகா த்த .?	என்ன	சந்ேதகம்?	உமாதான்	ெகா த்தி ப்பாள்.	ேகட்டால்,



அய்ேயா.	அம்மா.	கண்ணன்	 வா 	இல்லாம	கீேழ	ேபாட் ப்பார்.	எந்தப்
ெபா க்கிேயா	எ த்தி ப்பான்	என் 	இந்தப்	ெபண்	ெபா க்கி	ஒப்பாரி
ேபா வாள்.	ஏற்கனேவ	பல	அந்தரங்க	சமாச்சாரங்கள்	ெகாண்ட	ேகாப் க்கள்
தனக் 	வரவில்ைல	என்ற	ஆதங்கத்தில்	இ ப்பவள்.

ேபாகட் ம்.	இன்ைறக் ள்ேள	தைலைமயிடத்திற் ,	காெமண்ட்ஸ்
ெகா க்க மாம்.	ஆபீஸ்	எட்டப்பர்கைளப்	பற்றி	எ தியதற் ,	இன் ம்	பதிேல
இல்ைல.	அங்ேக	மட் ம்	எட்டப்பன்,	எட்டப்பச்சி.	இல்லாமலா	இ ப்பார்கள்?
மச்சானாகப்	ேபாகிற	இந்த	ராமசாமியிடம்	ெசால்லலாமா?	கமர்ஷியல்	கிைரைம
கவனிக்கிறவன்.	ெசளமி	நாராயணன்	ஆபீைஸ	"ெரய் 	ெசய்தால்,	அவன்
ஒழிஞ்சான்.	ஒ ேவைள.	இங்ேக	உள்ளவங்க	எ திக்	ெகா த்த	விவரங்க ம்
கிைடக்கலாம்.	ேவண்டாம்.	ேவண்டாம்.	இ ம்	ஒ 	வைக	அதிகார
ஷ்பிரேயாகம்தான்.	நல்ல க் ம்	 ட,	இன்ெனா த்தன்	அதிகாரத்ைத,

எனக்காகப்	பயன்ப த்தக்	 டா .

ளிர்பானத்ைதக்	 த் 	 த்த	ராமசாமி,	அவைன	உ க்கினான்.	"நீ	ஏண்டா.
க்கல?"

சரவணன்,	 ல் ரிங்ைக	 த்தப ேய	"மச்சானாகப்	ேபாேற,	சார்	ேபாட் ப்	ேப டா"
என்றான்.	சிரிக்கத்தான்	ேபானான்.	சிரிப் 	வரவில்ைல.	ராமசாமி,	ேபாலீஸ்
அதிகாரியாய்	இ ந்தா ம்,	அப்ேபா 	கல்யாண	மாப்பிள்ைளயாகேவ
ஆகிவிட்டதால்,	சரவணனின்	மாற்றத்ைதக்	கவனிக்க	வில்ைல.

"அப் றம்	வாேறண்டா.	கல்யாணத்ைத	எப்ேபா	வச் க்கலாம்?"

"அப்பா க் 	எ .	எந்த	ேததி ம்	எனக் 	நல்ல	ேததிதான்."

ராமசாமி	ேபாய்விட்டான்.	சரவணன்,	தங்ைகக் க்	கிைடத்த	மாப்பிள்ைளைய
நிைனத் 	மகிழப்	ேபானான்.	உடேன,	ேபாட்ேடாஸ்ெடட்	நக ம்,	கான் ராக்டர்
க த ம்,	அந்த	மகிழ்ச்சிையக்	 ைலத்தன.	பாஸ்டர்ட்.	எப்பேவா	ஒ 	தடைவ
வ கிற	மகிழ்ச்சிையக்	 ட.	அ பவிக்க	 யாமல்	ெக த்திட்டாேன.	

சரவணனால்	இ க்க	 யவில்ைல.	உமா	வந்தால்,	அவைள	அைறந்தா ம்
அைறந் விடாலாம்,	என்ற	அச்சம்	ஏற்பட்ட .தனக் த்தாேன	பயந் ,	வன் ைற
உணர்விலி ந் 	தன்ைன	வி வித் க்	ெகாள்வதற்காக,	பகல்	பன்னிெரண்
மணிக்ேக	 றப்பட்டான்,	உள்ேள	வந்த	அன்னத்திடம்	ேபசாமல்,	அவன்	பாட் க்
ெவளிேயறினான்.	வீட் ல்	ேபாய்	உடம்ைபக்	கிடத்த ம்.	ேபாட்ேடாஸ்ெடட்	விவகாரம்
நாைளக் த்தான்.
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வசந்தா,	ஜன்னேலா 	ஜன்னலாகச்	சாய்ந் ,	அதற் த்	திைரச்சீைலயாய்
நின்றாள்.	ைகயில்,	ஒப் க் 	ஒ 	 த்தகம்	இ ந்த .	எதிர்	வரிைச	வீட் ன்
இரண்டாவ 	மா யில்,	அவ ம்,	ஜன்னலில்	சாய்ந் 	நின்றான்.	அவன்	கீேழ
பார்க்க,	இவள்	ேமேல	பார்க்க,	ஒேர	பரமானந்தம்.	ெசக்கச்	ெசேவல்	உடம்பில்,
ெவள்ைள	 	சட்ைடப்	ேபாட் ,	அவன்	அழகாகத்தான்	இ ந்தான்.	அவ க் த்
தி ெரன் 	பயம்	வந்த .	சமயலைறக் ள்	இ க் ம்	அண்ணி	பார்த் 	வி வாள்
என்ேறா,	தனக் ப்	பின்னால்,	ெவ ந்தைரயில்	ெவ மேன	ப த்தி ந்த	அம்மா
கண்விழித் ப்	பார்த் 	வி வாேளா	என்ற	பயம்	அல்ல.	ஒ த்திைய
அடக்கிவிடலாம்.	இன்ெனா த்திைய	ஏமாற்றிவிடலாம்.	அ வல்ல	அவள்
பிரச்சிைன.	அவன்,	சிவப் க்	ைகக் ட்ைடைய	எ த் 	அவைளப்	பார்த்
ஆட் கிறான்.	கண்கைள,	வலிப் 	வந்தவன்	ேபால்	ெவட் கிறான்….

கடந்த	ஒ 	மாத	காலத்தில்,	பலதடைவ	அவைன	ஜன்னேலாரம்	பார்க்கிறாள்.
ஆனால்,	இன் தான்	அவன்	ைசைக	ெசய்கிறான்.	வசந்தா க் ,	சிவப் த்	 ணி
அபாயம்	ேபால ம்	ேதான்றிய .	அவேனா,	ைபத்தியம்.	ைபத்தியம்	என்
ெசால் வ 	ேபால்,	தன்	தைலைய,	அவள்	தைலயாக	நிைனத் 	அ த் க்
ெகாள்கிறான்.	அவ க் ,	அவைனப்	பார்க்காம ம்	இ க்க	 யவில்ைல.
அங் மிங் ம்	பார்த்தப ,	ேலசாய்.	ேலசாய்.	 த்தகத்ைத	எ த் 	ஆட் கிறான்.
அங்ேக	 லால்	உ வான	 ணி	இங்ேக	 ணி	மாதிரி	இ ந்த	 ல்.	இரண் ம்
ஆ க்	ெகாள்கின்றன.	 கங்க ம்	ஆட் க்	ெகாள்கின்றன.

தி ெரன் 	சத்தம்	ேகட் ,	வசந்தா	தி ம்பினாள்.	நிைல ைலந்தாள்.	சரவணன்
வந் ,	ஓைசப்படாமல்	பின் றமாய்	நிற்கிறான்!	உேன	அவள்	ைகயில்	இ ந்த
த்தகத்தால்,	 கத்ைத	 க்	ெகாண்டாள்.	 த்தக	விளிம் 	வழியாக,
அண்ணைன	ேநாட்டமிட்டாள்.	அவேனா,	எந்தவித	சலனத்ைத ம்	காட் க்
ெகாள்ளாமல்,	தன்	அைறக் ப்	ேபானான்.	வசந்தா	ேதறினாள்.	ஒ ேவைள
பார்த்தி க்கமாட்டாேனா?	பார்த்தி ந்தால்.	இப்ப 	யா ம்	ேபாகமாட்டாங்கேள.
அ ம்	அண்ணன்.

ைபய	ைபய	நடந் 	அண்ணனின்	அைறைய	ேநாட்டம்	விட்டாள்.	அவன்,	தைலயில்
இ 	ைக	ைவத் ,	கட் லில்	கால்	பரப்பிக்	கிடந்தான்.	வசந்தாவால்	நிற்க

யவில்ைல.	இதயம்	ெவ த் 	ெவளிேய	வரப்	ேபாவ 	ேபாலி ந்த .	ஆனா ம்,
அவன்	ேபசாமல்	இ ந்தான்.	அவ க் 	ஒ 	நிம்மதி.



அைர	மணி	ேநரம்	ஆன .

ன்னைறக் 	வந்தவைன,	அப்ேபா தான்	பார்ப்ப 	ேபால்,	அண்ணி
ஆச்சரியப்பட் 	நின்றாள்.	அம்மா,	இன் ம்	எழவில்ைல.	வசந்தா,	எ ேம
நடக்காத 	ேபால்	"என்னண்ணா.	சீக்கிரமாய்	வந் ட்ேட?	உடம் க் 	எ ம்."
என்றாள்.

அவ ம்,	எ ம்	நடக்காத ேபரில்	பதிலளித்தான்.

"ஒனக்காகத்தான்	வந்ேதன்.	நீ.	 த்தக ம்,	ைக மாய்	இ ந்த ல,
அண்ண க் 	எவ்வள 	சந்ேதாஷம்	ெதரி மா?	என்	எதிர்பார்ப் க் 	ஏற்றப 	நீ
நடந் ட்ேட	எனக் .	இப்ேபா	சந்ேதாஷம்	தைலவைரக் ம்	வந் ட் .	உம்.	நல்ல
டைவ	ஏ ம்	இ க் தா?	கைடயில	ேபாய்	வாங்க மா?"

"எ க் ண்ணா?"

ஒனக் 	சந்ேதாஷம்	தரக் ய	ஒ 	காரியத்ைதச்	ெசய்யப்	ேபாேறன்.	க த் ல
ஒ 	ெசயின்	 ட	உண் ல்ல?	எ த் ப்	ேபாட் க்ேகா.	அண்ணி,	இந்தாங்க	சாவிட
பீேராைவத்	திறந்தால்,	 	 பாய்	ெதரி ம்.	எ ங்ேகா.	அண்ணன்	ெராம்ப	ெராம்ப
ஏைழம்மா.	மீதிப்	பணத்ைத	அ த்த	மாசம்	தாேரன்.	உம்.	 றப்ப '

"எங்கண்ணா?"

"எங்கண்ணான் 	ெசால்லாேத.	என்ன	அண்ணான் 	ேக .	ஆமாம்.	நான்	என்ன
அண்ணன்?	உம்.	இந்தப்	 டைவேய	நல்லாத்தான்	இ க் .	 றப்ப ."

"என்னப்பா	இெதல்லாம்?"

"ெசால்ேறன்	அண்ணி.	இவைள.	அேதா	எதிர்	வீட்ல,	இரண்டாவ 	மா 	வீ
இ க் 	பா ங்க.	அங்ேக,	ஒ 	ெபா க்கி	இ க்கான்.	அவன்	கிட்ட
ஒப்பைடச் ட் 	வந் ேறன்.	அேடயப்பா.	இவ்வள 	சீக்கிரமாய்	எனக் ப்
ெபா ப் 	தீர்ந்தி ன் 	நான்	நிைனக்கல.	ஏய்.	ஏய்.	வசந்தா.	 றப்ப றியா.
இல்ல.	நான்	க த்ைதப்	பி ச் த்	தள்ளிக்	ெகாண் 	ேபாக மா?"

வசந்தா	ந ந ங்கினாள்.	நான் 	பக்க ம்	பார்த்தாள்.	அண்ணிைய
அப்ேபா தான்	ம ஷி	மாதிரிப்	பார்த்தாள்.	அண்ணைனப்	பார்க்க	 யாமல்,
கண்கைளக்	ைககளால்	 னாள்.	 வரிடம்	ேபாய்,	தைலைய	 ட்டப்ேபாவ 	ேபால்
ைவத் க்	ெகாண் 	ேகவினாள்.	விம்மினாள்.	 வர்	வழியாய்	நீேரா ய .



சரவணன்,	அவைள	ேநாக்கி	நடந்தான்.	வாய்	தானாய்	ேபசிய 	

"இந்த	ந ப்ெபல்லாம்	இனிேமல்	ேவண்டாம்.	இந்த	வீட்ல	நாங்க	ெகளரவமாய்	வாழ
வி ம் ேறாம்.	உம்.	எ ந்தி .	நீ	ேபாகாட்டால்,	நான்	ேபாேவன்.	தி ம்ப	 யாமல்
ேபாேவன்"	ஒன்ன	ெகாைல	ெசய் ட் 	ேபாேவன்.

அண்ணி	இ வ க் ம்	இைடேய	வந்தாள்.

"ஒ 	ெபண்ைண.	அவள்	எவ்வள தான்	ேமாசமானவளாய்	இ ந்தா ம்	அ க்கப்
ேபாற 	அநாகரிகம்."

"நான்	அ க்கப்	ேபாகல.	அைணக்கிற	இடத் க் க்	 ட் ட் ப்	ேபாேறன்,
அண்ணி.	நீங்கேள	ேக ங்க.	ஒ 	ேவைள,	அண்ணன்	 ட	வார
அவமான ன் 	நிைனச்சால்,	அவேள	ேபாகட் ம்.	ேக ங்க	அண்ணி.	அவள்
ேபாகப்	ேபறாளா?	நான்	ேபாகட் மா?"

இதற் ள்	சத்தம்	ேகட் ,	தாய்க்காரி	 த்தம்மா	எ ந்தாள்.	ஒன் ம்	 ரியாமல்
கண்ைணக்	கசக்கினாள்.	அண்ணிக்காரி	அழாக்	 ைறயாய்	ேபசினாள்:

"இந்த	மாதிரி	வ ன் தான்.	நான்	அவள்	கிட்ேட.	எத்தைனேயா	தடைவ	ப ச் ப்
ப ச் ச்	ெசான்ேனன்.	இப்ேபாதாம்மா	இந்தக்	 ம்பம்	தைழக் .	ஒன்னால,
எல்லாம்	ேபாயிடப்படா ம்மா.	ெமட்ராஸுக் 	வந்ததால.	நாம்	மானத் க் ப்
பயப்படக்	 டா ன் 	அர்த்தமில்லம்மா'ன் 	ெசால்லித்	ெதாைலச்ேசன்.	என்
ேபச்ைசக்	ேகட்டால்	தாேன?	ஒன்	கிட்ட	 ட.	ெசால்லாமச்	ெசான்ேனன்.	நீ ம்
ரிஞ் க்கல."

அ 	ெகாண் ந்த	மகைள ம்,	அைசயாமல்	நின்ற	மகைன ம்,	உபேதசம்
ெசய் ம்	ம மகைள ம்	மாறி	மாறிப்	பார்த்த	 த்தம்மா ம்	அ தாள்.
அ ைகேயா 	நிற்காமல்,	அ கிப்	ேபானவள்	ேபால்	ஒப்பாரி	ேபாட்டாள்.

"ஊர்ல	இ ந் 	 றப்ப ற க்ேக	ேயாசிச்ேசன்.	இப் ல்லாம்	வ ன் 	எனக் த்
ெதரி ம்.	அப்பாவிப்	ெபாண்ண	இப்ப யாடா	மிரட் ற ?	அவேளாட	அப்பா
இ ந்தால்,	இப்ப 	மிரட் வியா?	நான்	ைககால்	கதியாய்	இ ந்தால்,	இப்ப
மிரட் வியா?	அ க்க 	மயினி ம்,	ெகா ந்த ம்	காைதக்	க ச்சேபாேத	எனக் த்
ெதரி ம்.	ஏய்.	வசந்தா	எ ந்தி .	நாம	ஊைரப்	பார்த் ப்	ேபாேவாம்.	இவள்.	நம்ம
ெரண் ேபைர ம்	இ க்க	விட	மாட்டாள்."

தங்கம்மா,	சமயலைறக் ள்	ேபாய்விட்டாள்.	அங்ேக,	அவள்	ேக வ ,
சரவண க் 	ேலசாய்	ேகட்ட .	அவன்,	வசந்தாவிடம்	வந்தான்.	காலால்,	அவைள



ேலசாய்	உதறினான்.	பிற ,	அைமதியாய்	ேகட்டான்.

"உம்.	எ ந்தி 	ஒங்கம்மாைவ.	ஆமா.	ஒனக் த்தான்	அம்மா,	ஒன்	 ைய ம்
ெக த்த	அம்மா.	எங்கம்மா.	அேதா,	சைமயலைறக் ள்ேள	அ ப் 	இ க்காள்.
ஒங்க	அம்மாைவ ம்	 ட் ட் ப்	 றப்ப .	நான்.	அவன்	கா ல	வி ந்தாவ ,
ஒன்ைன	ஏத் க்கச்	ெசால்ேறன்."

தி ெரன் 	வசந்தா,	அண்ணனின்	கால்களில்	ெந ஞ்சாண்	கிைடயாக
வி ந்தாள்.	அவன்	 திகால்கைள,	ைககளால்	பி த்தப ,	"ெதரியாம	அண்ணா.
ெதரியாம	அண்ணா"	என் 	 னங்கினாள்.	அவன்	அதட் னான்.

"என்ன 	ெதரியாம?	உம்.	ெசால் .	அவேனாட	தனியா	எங்ேகயாவ 	ேபானியா?"

"சத்தியமாய்	இல்லண்ணா."
"அவன்	ேப 	ெதரி மா?"

"ெதரியா ண்ணா."

"எங்ேக	ேவைல	பார்க்கிறான் ."

"ெதரியா ."

"அவன்,	ஒ 	அசல்	ெபா க்கி,	பல	ெபண்கேளாட	 த் றவன்,	ஒனக் த்
ெதரி மா?"

"ெதரியா .	இன்ைனக் த்தான்."

" வக்க	விழவா?”

வசந்தா,	அவன்	கால்கைள	விடவில்ைல.

"காதல்னா.	ஒனக் 	என்ெனன் 	ெதரி மா?	கண்ட ம்	காத ன் 	எ ம்
இல்ைல.	அப்ப 	இ க்கதாய்	யா ம்	ெசான்னால்,	எ தினால்,	அவங்கைள	ஒேர
ெவட்டாய்	ெவட்ட ம்.	ெவட் ற	ெவட் ல,	ஆள்	ேதறப்படா .	ஒ 	ஆ ம்,
ெபண் ம்	பழ ற 	ெதரியாமல்	பழகி,	தான்	ஆண்	என்ேறா,	ெபண்	என்ேறா
பிரக்ைஞ	இல்லாமல்,	ேப வ 	ெதரியாமல்	ேபசி,	காலத்தால்,	ஏற்ப கிற	நட் தான்
காதலாய்	மா ம்.	இதில்,	காதல்	இன்ஸிெடண்ட்	இந்த	நட் 	காதலாய்
மாற ன் ம்	கட்டாயமில்ல.	காதலிக்காமேல,	எத்தைனேயா	ஆண்ெபண்	நட் ,
நீங்க	நிைனக்கிற	' னிதக்	காதைல	விட,	ஆயிரம்	மடங் 	அ த்தமான .



ேநயமான .	மகாத்மா	காந்திைய,	மீராெபன்	காதலிக்கவா	ெசய்தாள்?	இவங்க
நட் க் 	இைணயாய்	எந்தக்	காதலாவ 	நிற்க	 மா?	விேவகானந்தைர,
நிேவதிதா	காதலிக்கவா	ெசய்தாள்?	நான்	ஒன்கிட்ட	இவங்கள	உதாரணமாய்
ெசால்ேறன்	பா .	என்	தப் த்தான்.	ஒனக் .	ஸில்க்	ஸ்மிதாைவ ம்,
கிராஜுேவட்டாய்	இ ந்த னால	அமிதாப்	பச்சைன ந்தான்	ெசால்ல ம்.	ஆனால்
எனக் த்	ெதரியாேத…"

வசந்தா,	தைலைய	ஆட்டாமல்,	உடம்ைப	அைசக்காமல்	கிடந்தாள்.	சரவண க்
அவைளப்	பார்க்கப்	பாவமாய்	இ ந்த .	ேகாபத்ைதக்	 ைறத்தப 	ேபசினான்.

"உண்ைமயான	காத க் 	உட்ப றவங்க.	ஒ த்தைர	ஒ த்தர்
காதலிக்க ன் 	பழக	மாட்டாங்க.	அவங்க க் ,	பழக்கத் லதான்	காதல்
வ ம்.	காதேல	ஒ 	பழக்கமாகா .	ஆனால்	உனக் .	நீ.	காதலிக்க ன்ேன
அவைனப்	பார்த்ேத.	அவன்.	ஒன்ைனக்	கற்பழிக்க ன்ேன	பார்க்கான்.
அவேனாட	நீ	பழ ன 	இல்ல.	ேபசின 	இல்ல.	அப்ப ம்	நீ	அவைனப்
பார்க்க ன்னால்,	அ 	உள்ளத்	தாகம்	இல்ல.	உடல்	தாகம்.	இப்ப ப்பட்ட	நீ
அவைனேய	கல்யாணம்	ெசய்தா ம்,	அதற் ப்	பிற ம்	எவைனயாவ 	பார்ப்ேப.
அைத	காத ன் ம்	ெசால்லிக் ேவ."

த்தம்மா,	சத்தம்	ேபாட்டாள்.

"என்னடா.	தைலகால்	 ரியாமல்	நிக்ேக.	சின்னப்	ெபண்ைண	இப் யா	மிரட் ற ?
எம்மா.	தங்கம்.	நீ	வந்தால்	தான்	தீ ம்."

தங்கம்மா,	கண்கைளத்	 ைடத்தப 	வந்தாள்.

"ஏய்	வசந்தா.	இனிேமல்	அவைனப்	பார்ப்பியா?"

"பார்க்கமாட்ேடன்	அண்ணி.	பார்க்க	மாட்ேடன்.	அண்ணாகிட்ட	ெசால் ங்க
அண்ணி!"

சரவணன்	கத்தினான்.	"அந்தக்	கைத	ேவண்டாம்.	நாேன	ெகாண் 	வி ேறன்.
எ ந்தி ."

"அண்ணி.	அண்ணி.	ஒங்க	ேபச்ைசக்	ேகளாத 	தப் த்தான்.	தப்ேப	தான்."

க்காதப்பா.	ஒன்ேனாட	ேநர்ைம ம்,	ஒங்கண்ணாேவாட	நியாய ம்.	இந்தக்
ம்பத் 	மானத்ைத	காப்பாற்றிட் .	இல்லன்னா,	இப்ேபா	வாரவனா	நீ.?

ெபண்க க் 	சபலம்	வரத்தான்	ெசய் ம்.	அப் றம்,	ஒ 	நாைளக் ,	அப்ப



வரக் டா ன் 	ஒ த்தி	நிைனச்சிட்டால்,	அப் றம்	அந்த	இழ 	வரேவ	வரா .
வசந்தாைவ	நாம	இப்ேபா	நம்பலாம்."

சரவணன்,	அண்ணிைய	ஒ 	மாதிரி	பார்த்தான்.	அவள்,	கண்கைளத்	தாழ்த்திக்
ெகாண்டாள்.	பிற 	அவன்,	விரக்தியின்	விளிம்பில்	நின் 	ேபசினான்.

"எப்ப ேயா	ேபாய்த்	ெதாைலயட் ம்.	இந்த	மாதிரி	அம்மா	இ க்ைகயில.	இவள்,
இன் ம்	ெகட் ப்	ேபாகாமல்	இ ந்தேத	ெபரிய	காரியம்.	இவள்	ெகட்ட	ேகட் க்
ஒ 	ஐ.பி.எஸ்.	ஆபீஸர்.	அதாவ 	சப்	இன்ஸ்ெபக்டர்,	இன்ஸ்ெபக்டர்	இல்ல.
அ க் ம்	ேமல்,	ேமலான	ேபாலீஸ்	அதிகாரி.	கல்யாணம்	ேபசிட் 	வாேரன்
அண்ணி"

"வயசானவன்	எ க் ப்பா."

"அய்ேயா.	அய்ேயா.	வயசானவன்	இல்ல.	என்	வய தான்.	ஆனால்	ெபரிய	ேபாலீஸ்
அதிகாரி.	ேவற	யா மில்ல.	 ன்னால,	நம்ம	வீட் க் க்	 ட	வந்தி க்கான்.
ராமசாமின் 	ேப ."

"அடேட.	ராமசாமியா?	எங்க	அம்மா	வழில,	அவன்	ெசாந்தம்."	

"இன்ைனக் .	அவேன	வந் 	ேகட்டான்.	வலியக்	ேகட்டான்.	சரின்
தைலயாட் ட் 	வாேரன்.	இவள்	என்னடான்னா	எதிர்வீட் ப்	பயல்கிட்ட	தைலைய
ஆட் றாள்."

"சரி	வி .	அைதேய	ெசால்லிச்	ெசால்லிக்	காட்டாேத.	எப்ேபா	கல்யாணத்ைத
வச் க்கலாம்?"

"அைத	இப்ேபாவா	ேப ற ?	இவள்	தங்ைகன்னா,	அவன்	எனக் த்	தம்பி,
தங்ைகக் ப்	பிரியம்	காட்டற ல,	தம்பிக் த்	 ேராகம்	பண்ணிடப்படாேதன்
பாக்ேகன்."

"சின்னப்	பிள்ைள	மாதிரி	உளறாேதப்பா.	ஆ ,	 ளிக்கிற	இடத் லதான்	 த்தமாய்
இ க்க ம்.	ஒ 	ெபண் 	 ம்பத் க் 	வந்த	பிற தான்,	 ஷன்	அவைளக்
கவனிக்க ம்."

அண்ணைன,	ெமளனமாகப்	பார்த்த	வசந்தா	ெசால்ல	ேவண்டாம்.	ெசால்ல
ேவண்டாம்.	அண்ணா	எனக் .	அந்த	ஐ.பி.எஸ்.	ஆபீஸர்தான்	ேவ ம்'	என்
ெசால்ல	நிைனத்தாள்.	எப்ப ச்	ெசால்வ ?



எப்ப ேயா,	வீ 	அைமதிப்பட்ட .	அவர்கள்	அைமதிப்	படாமேல,	அ 	அைமதிப்
பட்ட .	சரவணன்,	தன 	அைறக் ள்	ேபானான்.	அயர்ந் 	ப த்தான்.	அப்ப ேய

ங்கிவிட்டான்.	 க்க	பாரம்	விழிகைள	அ த்த,	உைழப் ப்	பாரம்	கட் ைல
அ த்த,	அைர	மயக்கமானவன்	ேபால்	கிடந்தான்.	இரவில்,	அண்ணி
சாதத்தட்ேடா 	வந்தாள்.	அங்ேகேய	 க்கக்	கலக்கத்ேதா 	சாப்பிட் விட் ,
க்கக்	கலக்கத்ேதா 	ப் த் க்	ெகாண்டான்.

ம நாள்,	காைலயில்	கண்விழித் ,	அப்ப ேய	உட்கார்ந்தி ந்தான்.	அ வலகம்
ேபாகிற	ேநரம் ட	வந் 	விட்ட .	அண்ணி	வந்தாள்.

"ஏேதா.	ேகார்ட்	ேநாட் ஸாம்.	ேநற்ேற	வந்த .	ஒன்கிட்ட	ெகா க்க	மன 	வரல."

சரவணன்	ப த்தான்.	உடம்ைப	ெநளித்தான்.	அவ க் ,	நண்பன்	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ட	ஒ வன்,	அதி ம்	அதிகாரி	நண்பன்,	அந்த	வீட் ள்ள	நாற்காலி
ேமைஜகைள ம்	பீேராைவ ம்,	ேஸாபா	ெஸட்ைட ம்,	ஒ 	கம்ெபனியில்	மாதத்
தைைவணயில்	வாங்கிக்	ெகா த்தி ந்தான்.	சரவண ம்	மாதாமாதம்	அந்த
நண்பனிடேம	தவைணப்	பணத்ைதக்	கட் வி ம்ப ,	 பாய்	ெகா த்தான்.	அவன்
கட் யி ப்பான்	என் தான்	நிைனத்தான்.	இப்ேபா ,	அந்தக்	கம்ெபனி	திவாலாகி,
நீதிமன்ற	ரிஸிவர்	எ த்தி க்கிறாராம்.	சரவணன்	பணேம	கட்டவில்ைல	என்
ேநாட் ஸ்	வந்தி க்கிற .	பணத்ைத	வாங்கியவன்	மாற்றலாகி,	இப்ேபா
ேபாபாலில்	இ க்கிறான்.	மனித	நாகரிகம்	க தி,	நம்பிக்ைகயின்	அ ப்பைடயில்,
அவனிடம்	ரசீ 	ேகட்காத 	எவ்வள 	தப்பாய்ப்	ேபாயிற் ?	என்ன	உலகம்?	என்ன
மனிதர்கள்?	இனிேமல்	நட் க்ேக	ரசீ 	வாங்க	ேவண் ேமா?

அண்ணி,	அன்ேபா 	ேகட்டாள்.	

"என்னப்பா.	 கம்	ஒ 	மாதிரி	ஆ ?"	

"எைதத்	தாங்கினா ம்	 ேராகத்ைதத்	தாங்க	 யல	அண்ணி.	நம்	வீட்ல	இப்ேபா
இ க்கிற	சாமான்கைள	ஒ 	நல்லவன்	தவைணயில்	வாங்கிக்	ெகா த்தான்.
அவன்	கிட்டேய.	மாதாமாதம்	பணத்ைதக்	ெகா த்ேதன்.	உடேன	ெகட்டவனாய்
ஆயிட்டான்.	ேபாகிற	ேபாக்ைகப்	பார்த்தால்,	இன் ம்	இரண் 	ேநாட் ஸ்கைள ம்
எதிர்பார்க்ேகன்.	அவ ம்	கட் யி க்க	மாட்டான்.	ேநாட் ஸ்	வ ம்.	வீட்ைட ம்
காலி	ெசய் ம்ப ,	வீட் க்காரன்	ேநாட் ஸ்	விடப்ேபாறான்.	வீட் ல	 ேராகம்,	நட் ல
ேராகம்.	ஆபீஸ்ல	 ேராகம்.	எத்தைன	 ேராகத்ைத	ஒ த்தேன	சமாளிக்கற

அண்ணி?"

"ஆபீஸ்ல	என்னப்பா?"



"நான்.	ஆபீஸ்ல	ஒ ங்காய்	இ க்ேகன்.	அ தான்	பிரச்சிைனயாய்	வள .	ஒ
நாைளக் 	விளக்கமாய்	ெசால்ேறன்."

"கவலப்படாேதப்பா.	ேநர்ைம	ேவற.	கட ள்	ேவற	இல்ல.	கட ள்	ைகவிட	மாட்டார்.
ஒன்	அண்ணாேவாட	தர்மம்	ஒன்ைன	உயர்த்திச் .	ஒன்ேனாட	தர்மம்	வசந்தாைவக்
காப்பாற்றிட் .	இைதவிட	என்ன	ேவ ம்?	ேபசாமல்,	இன்ைனக் 	ஏதாவ 	ஒ
ேகாயி க் ப்	ேபாயிட் 	வா.	எல்லாப்	பிரச்சிைன ம்	தானாய்	தீ ம்"

சரவண க் ,	அண்ணி	ெசால்வ 	சரியாகப்பட்ட .	அங்ேகேயஅப்ேபாேத
அ வலகத்திற் 	ெடலிேபான்	ெசய்தான்.	அன்னம்தான்	எ த்தாள்.	"நான்.
சரவணன்.	நீங்க	அன்னமா?	இன்ைனக் 	ஆபீஸ்	வர	மாட்ேடன்	ஏ.ஓ.கிட்ட
ெசால்லி ங்க."	என் 	ெசால்லிவிட் ,	ேபாைன	ைவத்தான்.

அவைனேய	பார்த்தப 	நின்ற	அண்ணி	ேபாய்விட்டாள்.	

சரவணன்,	ேகாயி க் ப்	 றப்படப்	ேபானான்.	பிற 	ேயாசித்தான்.	என்ன
ேகாவில்.என்ன	 ளம்.	உமா ந்தான்	ேகாயி க் 	ேபாகிறாள்.	ெசௗரிராஜன்
வீட் ேலேய	 ைஜ	ெசய்கிறாராம்.	பத்மா	பஜைன	 டப்	பா வாளாம்.
காண் ராக்டர்,	வீட் க் ள்ேளேய	சின்னதா,	நல்லதா	ேகாயில்	கட் யி க்கிறாராம்.
இந்தப்	ெபரிய	மனிதர்கள்	வழிபாட்ைட	ஏற் க்	ெகாள் ம்	ஆண்டவன்,	இந்தச்
சின்னவனின்	வழிபாட்ைட	ஏற் க்ெகாள்ள,	அந்த	ஆண்டவ க் 	ஏ 	ேநரம்.

சரவணன்	ப த் க்	ெகாண்டான்.	இரண் 	மணிேநரம்	எழவில்ைல.	எ ந்தேபா ,
அவன்	கண்களில்	வசந்தா	ெதன்பட்டாள்.	அம்மா,	எ ேம	நடக்காதவள்	ேபால்,
ெவற்றிைல	பாக்ைக	இ த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அவ க் 	வீேட	ஆபீஸ்	மாதிரி
ெதரிந்த .

சரவணன்	எ ந்தான்	வீட்ைடவிட,	அ வலகேம	ேதைவயில்ைல	என் 	 றப்பட்டான்.
---------	
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அ வலகத்திற் ள்	 ைழந்த	சரவணன்,	 ைழந்தப ேய	நின்றான்.	ஒ ேவைள
வீட் ல்	இன் ம்	 ங்கிக்	ெகாண் ம்,	 க்கத்தில்	கன க்	காட்சி	வந்
ெகாண் ம்	இ க்கிறேதா?	 ற் ம்	 ற் ம்	பார்த்தான்.

அவைன	எதிர்பாராத	கான் ராக்டர்	ெசளமி	நாராயணன்	தி தி ெவன்
விழித்தார்.	நிர் ாக	அதிகாரியின்	ேமைஜயில்	ஒ 	ைகைய	ஊன்றியப ,
அ வலகத்ைதேய	கான் ராக்ட்	எ த்த ேபால,	உமாைவப்	பார்த் ப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்த	அந்த	மனிதர்,	அைசயாமல்	நின்றார்.	அவர்,	தன்ைன ம்
ெகாத்த ைமயாய்	ஒப்பந்தம்	எ த்தி ப்ப 	ேபால்,	 ைழந் ம்	ெநளிந் ம்	ேபசிய
ெசளரிராஜன்,	பத்மா,	விலாவில்	இ ப்பைத	உணர்ந் ,	அவைளப்	பார்த்தார்.	அவேள
சரவணன்	நிற் ம்	இடத்ைதச்	 ட் க்	காட்ட	 யாமல்	திண்டா க்
ெகாண் ந்தாள்.	ஒயிலாக	நின்றப ,	பல்	ெதரியச்	சிரித்த	உமா,	சிரிப்ைபப்
பாதியில்	விட்டாள்.	ெமாத்தத்தில்	அந்த	 வ ம்,	ஏதாவ 	ேசாப் க்	கம்ெபனி
விளம்பரத்தில்,	சிரித் ம்,	தி க்கிட் ம்,	நிற்ப 	ேபால்	ேபாஸ்கள்	வ ேம,	அந்தப்
ேபாஸ்கைளக்	காட் யப 	நின்றார்கள்.	அ வலகக்காரர்கள்	அத்தைன	ேப ம்
ேவைலைய	விட் விட் ,	விைறத் 	உட்கார்ந்தார்கள்.	

சரவணன்,	அ ேமல்	அ ைவத் 	நடந்தான்.	ெசளமி	நாராயணன்,	 ம்பி
ேபாட்டார்.

"என்ன	மிஸ்டர்	ெசளமி.	என்ன	இந்தப்	பக்கம்?"	

"பிரண்ட்ஸ்	பார்த் ட் ப்	ேபாகலா ன் 	வந்ேதன்	ஸார்."	

சரவணன்,	ெசளமி	நாராயணைன	ஏற	இறங்கப்	பார்த்தான்.	நாற்பத்ைதந் க் ம்
ஐம்ப க் ம்	இைடப்பட்ட	வய .சிவப் 	நிறம்,	வட்ட கம்,	நாகரிகமான	சந்தனப்
ெபாட் ,	சபாரி	உைட,	சாய்வான	பார்ைவ,	அேயாக்கியப்	பயல்.	பழிபழியாய்
ேபாட் ட் .	ஆபீஸ்	வைரக் ம்	வந்தி க்கான்.	எவ்வள 	திமிர்	இ க்க ம்?

ெசளமி	நாராயணன்	ந வப்	ேபானார்.	சரவணன்	நாவால்	த த்தான்

"நில் ங்க	மிஸ்டர்.ெசௗமி.	நீங்க	ஏேதா	ெடம்ேபா க் 	பில்	ெகா த்ததா ம்.	நான்
பணம்	கட்ட	ம த்ததா ம்	எ தியி க்கீங்க."

"அதாவ 	ஸார்."



"நீங்க	எைத ம்	ெசால்ல	ேவண்டாம்.	ேபான	வாரந்தான்	எனக்ேக	விஷயம்	ெதரி ம்.
இந்தாங்க	 பாய்."

"ேவண்டாம்	ஸார்.	வாேறன்	ஸார்."	

"இப்ப 	 ைழக் ம்பி 	ேபாட் ட் .	ஒங்களால	எப்ப 	ஸார்	என்ைனப்பற்றி
இல்லாத ம்	ெபால்லாத மாய்	எ த	 ஞ்ச ?	இங்ேக	ஒங்க க் 	பிரண்ட்ஸ்
இ க்கிற	ைதரியமா?"

"எனக் 	வாக் வாதம்	பி க்கா .	வாேறன்."

"நில் ங்க.	ெடம்ேபாப்	பணத்ைத	வாங்கிட் ப்	ேபாங்க."	

"ேவண்டாம்.	நான்	வ லிக்கிற	விதமாய்	வ லிச் க் ேவன்."	

"அப்ப ன்னா,	நீங்க	இங்ேக	வந்தி க்கப்படா ."	

"பப்ளிக்	பிேளஸ்.	நண்பர்கைளத்தான்	பார்க்க	வந்ேதன்.	ெசளரிராஜன்	ஸார்.	நான்
வாேறன்."

"ேடய்	நில் டா.	ஒன்னத்தாண்டா.	நில் ."	

அ வலகத்தார்	அசந்தார்கள்.	அன்னம்	பதறிப்ேபானாள்.	உமா	ஒடப்	ேபானாள்.
பத்மா	பயத்தில்	ெசௗரிராஜைனப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்.	கான் ராக்டர்,
கசாப் க்கைட	ஆ 	மாதிரி	நின்றார்.	சரவணன்	அவைர	வழிமறித்தான்.
ஊழியர்கள்	வந் ,	வட்ட	வட்டமாய்	நின்றார்கள்.	அஸிஸ்ெடன்ட்	ைடரக்டர்
சரவணன்,	இப்ேபா 	ஆேவசியானான்.

"ஒன்	மன ல	என்னடா	நிைனச் க்கிட்ேட?	இந்த	ஆபீஸ்	ரகசியங்கைளத்
தி ன 	மட் மில்லாமல்,	இங்ேகேய	வந் 	உலாத் ற	அள க் 	ஒனக்
யா டா	ைதரியம்	ெகா த்த ?	ெசால்றைத	நல்லாக்	ேக .	இப்ேபா	 ட.	ஒன்ைன
என்னால	ேபாலீஸ்ல	ஒப்பைடக்க	 ம்.	ஆனால்	ஒன்ைன	மாதிரி	நான்	நடந் க்க
வி ம்பல.	இனி	ஒ 	தடைவ.	ஒன்ைன	இந்த	ஆபீஸ்ல	நான்	பார்த்ேதனா,
ேபாலீஸுக் 	ேபான்	ெசய்யமாட்ேடன்.	நான்	பைன	மரத் ல	ஏறி	ெநாங்
ெவட் ணவன்.	ெதன்ைன	மரத் ல	ஏறி	ேதங்காய்	பறிச்சவன்.	ஒன்	க த் க்
ேமல்	தைலயி க்கா .	எ க் ய்யா	ஆபீஸிற் 	வந்ேத?	ஏஓ!	நீயா	இவைன	வரச்
ெசான்ேன?"



"இல்ேல	ஸார்.	இல்லேவ	இல்ல	ஸார்."	தங்க த் ,	'ஏ.ஒ	ைவக்	ேகட்டான்.
"நீதானப்யா	ேபான்ல	ேபசி	வரச்	ெசான்ேன."

சரவணன்,	அவைன	ைகயமர்த்தினான்.

"மிஸ்டர்	ெசௗமி.	ெகட்	அ ட்.	ெகட்	அ ட்	ேமன்.	விபரீதமாய்	ஏதாவ 	நடக் ம்
ன்னால	ஓ .	இந்தாப்பா	அைடக்கலம்.	இவைர	அ த்த	தடைவ	பார்த்தால்."

"அ த்த	தடைவ	என்ன	ஸார்?	இப்பேவ.	ெகா த்த	பணத்ைத	வாங்காமல்.
அ த் க்	ெக த்த	பயல்."

சரவணனின்	ைகயாட்ட க் ,	அைடக்கல ம்	உட்பட்டார்.	ெசளமிநாராயணன்,
பல்ைலக்	க த் க்ெகாண் 	ேவக	ேவகமாய்	ெவளிேயறினார்.	வாசலில்	சிறி
நின் ,	"என்ைன	நீங்க	 ரத் னதாய்	நிைனக்காதீங்க.	இன்ைனக்ேகா,
நாைளக்ேகா.	நீங்கேள	என்ைன	வரேவற்க க் 	வாசலில்	நிற்கப்	ேபாநீங்க."
என்றார்.

"அப்ப 	ஒ 	நிைலைம	வந்தால்.	ஒண் ,	நீ	உலகத் ல	இ க்க	 யா ,	அல்ல .
நான்	இந்த	ஆபீஸ்ல	இ க்கமாட்ேடன்.	ேபாங்க	மிஸ்டர்.	 ல்லியில்	எங்க	ஆபீஸ்லேய
ஒன்	ேகா-பிரதர்	ெடப் 	ைடரக்டராய்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	ெகாைல	சமயத் ல
எவ ம்	உதவ	மாட்டான்."

ெசௗமி	நாராயணன்	ஓ விட்டார்.

சரவணன்,	நிர்வாக	அதிகாரிையப்	பார்த்தான்.	அவர்	நிைல	 ைலந்தார்.	பத்மா,
ப ங்கிக்	ெகாண்டாள்.	உமாைவக்	காணவில்ைல.	இரணியைனக்	ெகான்ற	பிற ம்,
ஆேவசம்	அடங்காத	நரசிம்ம ர்த்தி	ேபால்,	சரவணன்	அ வலகம்	 வைத ம்
ற்றினான்.	இதற் ள்	தத்தம்	இ க்ைககளில்	உற்சாகமாக	உட்கார்ந்த	ஊழியர்கள்,

அவ க் 	வீரவணக்கம்	ெச த்தினார்கள்.

" ட்மார்னிங்	ஸார்."

"வணக்கம்	ஸார்."

"ஸார்	 ட்மார்னிங்,"	"ஸார்	வணக்கம்."

சரவணன்	அவர்கள்	வணக்கத்ைத	 கத்ைத	ஆட் 	வரேவற்றான்.	'இ தான்	சரி.
அ த 	உத ற 	மாதிரி	அண்ணன்	தம்பி	உதவ	மாட்டான்."	என் 	தங்க த் ,
தன்பாட் க் ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தான்.	அத்தைன	ஊழியர்க ம்	சரவணைன,



விழி யர்த்திப்	பார்த்தார்கள்.	"இப்ப ெயல்லாம்	இவ க் ப்	ேபச	வ மா?"	என்
ஒ த்தி,	தன்	சந்ேதகத்ைத	அன்னத்திடம்	ெமல்லக்	ேகட்டாள்.	அவேளா,
எல்ேலா க் ம்	ேகட் ம்ப ,	கத்த க் ம்.	உைரயாட க் ம்	இைடேயயான
ரலில்,	பகிரங்கமாய்	தி ப்பிக்	ேகட்டாள்.

"ஏன்	வரா ?	சா க் க்	ேகாபம்	வந்தால்	காேட	தாங்கா .	ஆபீஸ்	எப்ப த்
தாங் ம்?"

சரவணன்,	தன 	அைறக் ள்	வந்தான்.	அதற்காகக்	காத்தி ந்தவர்	ேபால்,
சிதம்பரம்	வந் ,	ஒ 	தம்ளரில்	தண்ணீர்	ைவத்தார்.	அவன்	எ ம்	ேபசாதைதக்
கண் 	தி ம்பினார்.	தி ம்பிய	தீ	 கத்தில்,	ேந க் 	ேநராய்	ெதன்பட்ட	நிர்வாக
அதிகாரிைய	 ைறத்தப ேய,	சிதம்பரம்	ெவளிேயறினார்.

சரவண க் 	தன்மீேத	எரிச்சலாக	இ ந்த .	என்ன	இ ந்தா ம்	நான்	இந்த
அ வலகத்	தைலவன்.	என்ேனாட	ேகாபத்ைத	,	இப்ப 	காட் யி க்கக்	 டா .
சிக்கல்கள்	வந்தா ம்,	அவற்றில்	சிக்காமல்	சீராக	நிற்பவேன	மனிதன்.	எனக்
என்ன	வந்த ?	ஒ ேவைள,	ேகாவி க் ப்"ேபாயி க்கலாேமா?	நல்ல	ேவைள,
ேபாகல.	ேகாவிைல	நிைனத்தாேல.	இப்ப 	வந்தி க் .	ேபாயி ந்தால்	ெகாைலேய
நடந்தி க் ம்.	இவ்வள 	நடந் ம்	நிர்வாக	அதிகாரி	 கத்தில்	ஒ 	அ த்தம்
ெதரி ேத.	கல் ளிமங்கன்	மாதிரி	இ க்காேன.	இந்த	கான் ராக்டர் ட	நீங்கேள
என்ைன	வரேவற்பீங்கன்’ 	சபதம்	ேபாட் ட் ப்	ேபாறான்.	என்னவாய்	இ க் ம்?

சரவணன்	நிைலெகாள்ளாமல்	தவித்தான்.	ஒ 	மணிேநரத்தில்	அவன்
ேகள்விக் ப்	பதில்	கிைடத்த .

நிர்வாக	அதிகாரிேய	வந் 	ஒ 	ரகசியக்	கவைர	அவனிடம்	ெகா த் விட் ,
நிற்காமேல	ேபாய்விட்டார்.	அவன்,	கவைர	அவசர	அவசரமாய்	கிழித்தான்.	உள்ேள
இ ந்த	ெவள்ைளக்	காகிதத்ைதப்	பிரித்தான்.	அவன்	 கம்,	ெவள்ைளயாய்
ெவ த்த .	ேமைஜயில்,	அைத	மல்லாக்க	ேபாட்டப ேய,	பல	தடைவ	ப த்தான்.
ஒ 	தடைவ	ெகாதித்தான்.	ம தடைவ	தவித்தான்.	பிற 	எரிந்தான்.	அப் றம்
அைணந் 	ேபானவன்ேபால்	ஆகிவிட்டான்.	நாற்காலியில்	 டங்கியப ேய,	அைதப்
பார்த்தான்.	ஆங்கில	வாசகங்கைள,	தமிழாக	உட்ப த்திக்	ெகாண்டான்.

தாக்கீ
1.	ெசளநா	ஸ்ேடஷனரி	மார்ட் ற் ,	இந்த	நிதியாண் ல்	இ ந் ,	 ன் 	வ ட
காலத்திற் ,	எ 	ெபா ள்	சாமான்கைள	வாங்கிக்	ெகாள்வதற் ,	கான் ராக்ட்
இதன்	 லம்	வழங்கப்ப கிற .	அஸிஸ்ெடன்ட்	ைடரக்டர்	தி .	சரவணன்	இந்தக்
கம்ெபனியின்	உரிைமயாளர்	தி .	ெசளமி	நாராயண டன்	உடன யாகத்	ெதாடர்
ெகாண் .	இத் டன்	இைணக்கப்பட் ள்ள	ஒப்பந்தப்	ப வத்ைதப்	 ர்த்தி	ெசய்



அவர 	ைகெய த்ைத	உடன யாக	வாங்கி	அ ப்ப	ேவண் ம்	என்
ேகாரப்ப கிறார்.

2.	ெசன்ற	ஒப்பந்த	காலத்தில்	ெசளநா	மார்ட்	சிறப்பாகப்பணியாற்றியதற் 	நன்றி
ெதரிவித் ,	தி .	சரவணன்,	அதன்	உரிைமயாளர்	தி .	ெசளமி	நாராயண க் க்
க தம்	எ தேவண் ம்	என் ம்,	அதன்	நகல்	தைலைமயிடத்திற் 	அ ப்பப்பட
ேவண் ம்	என் ம்	ேகட் க்	ெகாள்ளப்ப கிறார்.

இ 	அவசரம்.
சீனிவாசன்	ெடட் 	ைடரக்டர்	(ைடரக்ட க்காக)

சரவணன்	 ைமந்தான்.	ெகாந்தளித்தான்.	ைக	கால்கள்	 ைடந்தன.	தைல
மரத் ப்	ேபான .	ைககள்	கனத் ப்	ேபாயின.	கால்கள்	 வண் 	ேபாயின.
ெவளிேய	ேகட் ம்	ேபச் க் ரல்,	யாேரா	கிணற் க் ள்	இ ந் 	ேப வ ேபால்
ேகட்ட .	கா கள்	இைரத்தன.	கண்கள்	எரிந்தன.	ெவளிேய	ெதன்பட்ட
உ வங்கள்,	நிழல்	ப வங்களாய்	பட்டன.	உள்ேள	யாேரா	வந்த 	ேபாலி ந்த .
எைதேயா	எ ப்ப 	ேபாலி ந்த .	அவைனேய	உற் ப்	பார்ப்ப 	ேபாலி ந்த .
அப் றம்	ேபாவ 	ேபாலி ந்த .	ஆணா?	ெபண்ணா?	தங்க த்தா.	அன்னமா?
அவனால்	சிந்திக்க	 யவில்ைல.	சீராக	இ க்க	 யவில்ைல.	நாற்காலியில்
தைலையப்	ேபாட் 	உ ட் னான்.	பிற 	ஒ 	ஓரமாகக்	கிடந்த	சாய் 	நாற்காலியில்
சாய்ந்தான்.

ஒ 	மணி	ேநரம்,	கால ம்	அவ ம்	உ ண்ேடா யப 	கழிந்த .	சரவண க்
ேலசாக	உணர் 	தட் ய .	கன லகில்	இ ந் 	பலவந்தமாக	தன்ைனப்	பிரித் ,
நன லகில்	இறங்கிக்	ெகாண்டான்.

"என்ன	அநியாயம்	இ ?	ெசால்ல	 யாத	ெகா ைம.	ெவளிேய	ெசான்னால்,
ஒ ங் 	நடவ க்ைக	வ ம்.	உள்ளத்திற் ள்ேளேய	ேபாட் க்	ெகாண்டால்,
உட க் ள்	ஒ ங்கீனங்கள்	ஏற்படலாம்.	பல க் 	ரத்தக்	ெகாதிப் ம்,	இதய	ேநா ம்
வ வ 	இப்ப த்தாேனா?	அவனால்	நிைனத் க் டப்	பார்க்க	 யவில்ைல.

ெசளநா	உரிைமயாளர்	ெசளமி	நாராயணன்,	மத்திய	அரசின்	பா காப்
விதிகளின்கீழ்	வ ம்	இேத	இந்த	அ வலகத்தில்,	உள்ள ப் க்காரர்கைள
ைகக் ள்	ேபாட் க்	ெகாண் ,	அ வலக	ரகசியங்கைளத்	தி யி ப்பைதச்
ட் க்	காட் யி ந்தான்.	உடன யாக,	ஒ 	ஜாயிண்ட்	ைடரக்டர்	வந் ,	விசாரைண

நடத் வார்	என் 	எதிர்பார்த்தான்.	ெடலக்ஸில்	பைதபைதத் 	பா காப்ைபப்
பலப்ப த் 	என் 	வ ம்	என் 	எதிர்பார்த்தான்.	ஆனால்,	எ தியைதப்	பற்றிப்
ேபச்சில்ைல.	 ச்சில்ைல.	ெபற் க்	ெகாண்ேடாம்	என் 	ஒ 	வரிப்	பதில்	 ட
இல்ைல.	அவ்வள 	அலட்சியம்:	உதாசீனம்	யா க்ேகா	வந்த	ேநாய்.	அேத	சமயம்,



எந்த	காண் ராக்டர்	ைக 	ெசய்யப்படக்	 ய	நிைலக் க் ட	வரேவண் ேமா,
அவ க் க்	காண் ராக்ட்	ெகா க்கப்ப கிற .	மன்னிப் க்	க தம்	எ வ
மாதிரி	எ தேவண் ம்	என்ற	ஆைண.	இ 	என்ன	 பார்ட்ெமன்ட்?	என்ன
நியாயம்?	அவ க் 	காண் ராக்ட்	ெகா த்ததன்	 லம்,	அவன்	தன்மீ
ெதரிவித்த	 ற்றச்சாட் கைள	அங்கீகரித்தாய்	ஆகாதா?	அப்ப த்தான்.
அப்ப ேயதான்.

"என்மீ 	விசாரைண	வ ம்.	ஏதாவ 	ஒ 	ஜாயிண்ட்	ைடரக்ட க் ,
ெசன்ைனயில்.	அண்ணன்	மக க் க்	கல்யாணம்.	மாமா	மக க் க்
க மாந்திர ன் .	ஏதாவ 	நடக் ம்ேபா ,	விசாரைண	வ ம்.	அ வைரக் ம்
நான்	ஆ ள்	ைகதி.	அப் றம்தான்	 க் க்	ைகதி.

ெபா மக்க க் 	இலாக்காக்களின்	அக்கிரமங்கள்தான்	ெதரி ம்.	இந்த
இலாக்காக்க க் ள்ேளேய	நடக் ம்	அக்கிரமங்கள்	யா க் த்	ெதரி ம்?
ஒவ்ெவா 	அ வலக ம்,	ஒ 	எலிப்	ெபாந் .	எ ம் 	ெமாய்க் ம்	இடம்.	ஆபீஸர்
எனப்ப ம்	பாம் .	எலி	வைளக் ள்	இ க் ம்	எலிகைளப்	படாதபா 	ப த் வ ம்,
க த் த்	தின்ப ம்	எத்தைன	ேப க் த்	ெதரி ம்?	அல்ல .	எ ம் கள்
ெமாய்க் ம்	இடத்தில்,	ேநர்ைமச்	சிறகால்	பறக் ம்	வண்ணப் ச்சி	வந்
உட்கார்ந் 	விட்டால்.	அந்த	எ ம் கள்	அைத	என்ன	பா 	ப த் ம்?	இவற்றில்
இரண் ல்	ஒன் தான்	இன்ைறய	அ வலகம்.	என்ைனப்	ெபா த்த	அளவில்,	இந்த
ெசௗமிநாராயணனின்	சட்டகர்	என்ற	ெடப் 	ைடரக்டர்	பாம் க் 	எலியாேனன்.
பல்ேவ 	எ ம் ப்	ேபர்வழிக க் ப்	 ச்சியாேனன்.	என்னய்யா	கவர்ெமன் ?
பல்ேவ 	 ைறகைளக்	ெகாண்ட	அரசில்,	ஒ 	சின்னத்	 ைறயில்,	பல	ெபரிய
அதிகாரிகளில்	ஒ 	சின்னப்	ெபரிய	அதிகாரி,	தன 	சட்டக க் ,	அரேச	அவார்ட்
வழங் வதாய்	காட் க்	ெகாள்ள	 கிற 	என்றால்,	இ 	என்ன	இலாகா.	இதில்
நான்	இன் ம்	இ ப்பதா…

"ெசளமி	நாராயணன்	சபதம்	ேபாட் ட் ப்	ேபாயி க்கான்.	அவைன	ேந க்
ேநராய்	என்னால்	பார்க்க	 மா?	பார்த்தியா	என்ப 	ேபால்,	பார்ப்பான்.	அைதத்
தாங்கிக்	ெகாள்ள	 மா?	தாங்கித்தான்	ஆக ம்!	தங்ைக	வசந்தாவின்
பிரகாசமான	எதிர்காலத்திற்காக,	அண்ணி	இன் ம்	வயல்	ேவைலக் ப்	ேபாகாமல்
இ ப்பதற்காக,	எதிர்காலத்தில்,	இந்த	இலாகாவிற்ேக	நான்	தைலைம
அதிகாரியாய்	ஆவதற்காக,	ெபா த் த்தான்	ஆக ம்.	அேதா 	ேவைலைய
விட்டால்	மா 	 ட	ேமய்க்க	 யா .

யா .	 யேவ	 யா .	எதிர்காலத்திற் 	அஞ் கிறவனால்,	இந்த
நிகழ்காலத்தில்	 ட	நிம்மதியாய்	இ க்க யர் ,	இந்த	அக்கிரமங்கைள
அங்கீகரித் ,	இந்த	அசிங்கம்	பி த்த	நிர்வாக	அதிகாரிையப்	பார்த்தப ேய,
என்னால்	ராசியாக	 யா .	ராஜினாமாதான்	ெசய்யப்	ேபாேறன்.



ேநர்ைமக்காரனின்	நடவ க்ைகைய	சரிபார்க்க	ேவண் ய	ெபா ப் 	அக்கிரமக்
காரர்களின்	ைகயில்	உள்ள .	ஓநாய்,	ஆட் க் ட் யிடம்	நியாயம்	ேபசிய
கைததான்.	இந்தக்	கைத	எனக் 	ேவண்டாம்,	என்னில்	எ தப்பட	ேவண்டாம்."

சரவண க் ள்,	அைசக்க	 யாத	ஒ 	உ தி	பிறந்த .	அவ க்ேக	ஆச்சரியம்.
ெந க்க 	வ ம்ேபா 	மனித	மனம்,	அபரிமிதமான	சக்திைய	அளிக் ம்	என்ப
எவ்வள 	உண்ைம	உலகம்	பரந்த .	வாழ்க்ைக	விசாலமான .	அைத,	இந்த
அ வலக	டப்பாவிற் ள்	அைடக்கலாகா .	வி பட ம்,	விட்ேட	ஆக ம்.
சரவணன்	சிரித்தான்.	ெவ ெவ யாய்	சிரித்தான்.	ெவ ைமயாய்ச்	சிரித்தான்.

விரக்தியின்	விளிம்பில்	நின் ,	அதனால்	 டக்கப்பட் ,	பிற 	அந்த	விரக்தியின்
வயிற்ைறக்	கிழித் க்	ெகாண் 	ெவளிப்பட்டவன்	ேபால்,	சரவணன்
அைமதியைடந்தான்.	அன்னம்,	எதற்ேகா	உள்ேள	வந்தாள்.	அவன்	இ ந்த
ேகாலத்ைதப்	பார்த் விட் ப்	பதறினாள்.

"ஸார்,	ஸார்!"

"இைத	 தலில்	ப ங்க"

இலாகா	ெபா ப்பாளர்களின்	உத்தரைவப்	ப க்கப்	ப க்க,	அவ ம்,
சரவணன்ேபால்	அைரமயக்க	நிைலக் ப்	ேபானாள்.	பிற ,	உ தி டன்	நிமிர்ந்தாள்.

"இ .	அக்கிரமம்	ஸார்.	அநியாயம்	ஸார்.	விடப்படா 	ஸார்"

"நீங்க.	சாயங்காலம்	ஆபீஸ்	டயத் க் 	அப் றம்	ெகாஞ்சேநரம்	இ க்க	 மா?"

"இைதவிட	எனக் 	என்ன	ஸார்	ேவைல?."

"ெதாந்தர க் 	மன்னிக்க ம்.	ஆனால்.	இ தான்	என்ேனாட	கைடசித்
ெதாந்தர ."

“ஸார்…	ஸார்.”

ெயஸ்.	ேமட்ம்.	ெயஸ்.

"சாப்பி ங்க	ஸார்."

"எனக்கா.	சாப்பாடா.	எப்ப 	இறங் ம்?"



சரவணன்	ேபசாமல்	இ ந்தான்.	அவைனேய	அைசவற் ப்	பார்த்த	அன்னம்,
அங்ேக	நிற்க	 யாமல்,	நடந் 	நடந் ,	நின் 	நின் 	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தாள்.
சரவணன்,	அவைளக்	 ப்பிட்டான்.

"ேமடம்.	இந்த	ெலட்டர்	விவகாரத்ைத	யார்கிட்ேட ம்	ேபசப்படா .
தங்க த் கிட்ேட	 ட.	பிராமிஸ்?"

"ெயஸ்	ஸார்.	ஈவினிங்ல	எவ்வள 	ேநரம்	ேவ மின்னா ம்	இ க்ேகன்	ஸார்."

"ேதங்க்	 ."

"சாப்பி ங்க	ஸார்."

"நன்றி."
----------------		
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அ வலகத்தின்	ேநரம்,	கான் ராக்டரின்	ைகயாட்களாக	மட் மல்ல.
காலாட்களாக ம்	நடப்ப ேபால்	ேதான் ம்	ெசளரி-பத்மா-உமா	கம்ெபனிக் ம்,	ஒ
சில	உதிரி	மனிதர்க க் ம்,	அவசர	அவசரமாக ம்,	சரவண க் 	ஆைம
ேவகத்தி ம்,	அன்னத்திற் ,	நத்ைத	ேவகத்தி ம்	கழிந்த .	மாைல,	ஐந்
மணிையக்	கடந் 	அதற் 	ேம ம்	நீண் 	ெகாண் ந்த .	ஆனா ம்,	அந்த
கான் ராக்ட்	ஆட்கள்	ேபாகவில்ைல.	ெசளரிராஜன்,	ேமைஜைய	தாளம்	ேபாட்டப ேய
உள்ேள	பார்த்தார்.	"இன் ம்	ெசளமி	நாராயண க் ,	ெலட்டர்	ேபாடாமல்
இ க்கான்.	எப்ேபா	ேபா வான்?	கல் 	மாதிரி	இ க்கான்.	எைத ம்	கண் பி க்க

யல.	இந்த	ஆபீஸ்ல	பழ ம்	தின் ,	ெகாட்ைட ம்	ேபாட்டவன்	நான்.	என்ேனாட
'பிரண்ைடயா	நீ	எ க்கப்	பார்த்ேத?	ஒன்ைனேய	நான்	எ க்ேகன்	பார்.	ஒன்
ைகயில	இ க்கிற	காகிதத்ேதாட	ஒவ்ெவா 	எ த் ம்.	 ல்லியில்	ைடப்
அ க்க க் 	 ன்னாலேய	எனக் த்	ெதரி மாக் ம்."

காத் க்	காத் ,	ஏேதா	ேவைல	இ ப்ப 	ேபால்	பாசாங் 	ெசய்த	ெசளரி,	இரண்
ெபண்டாட் க்காரன்	மாதிரி,	பத்மா-உமா	சகிதமாய்	ேபாய்விட்டார்.	அவர்கள்
ேபாவதற்காகேவ	காத்தி ந்த	அன்னம்,	சரவணனின்	அைறக் ள்	வந்தாள்.
அவைனப்	பார்க்கேவ,	அவ க் ப்	பாவமாக	இ ந்த .	அ ம்,	தைல ம்
அச்ச த்த 	மாதிரி	இ ந்தவ .	இப்ேபா	நச்ச த்த 	மாதிரி	ஆயிட்டாேர.
பாவிங்க.	இப்ப 	ஆக்கிட்டாங்கேள.	சாப்பிடக் ட	ம த்திட்டாேர.	கட ேள.
கட ேள.	நாங்க	என்னேமா	இ க்ேகாம்.	நீ	எப்ப 	இ க்ேக?	இ க்கியா?

சரவணன்	விழி யர்த்தினான்.	வாயைசக்கான்.	அன்னம்	உட்கார்ந்தாள்.

"ெர யா	ேமடம்."

"ெர 	ஸார்."

"ெடமி	அபீஷியல்.	 .ஓ.	ெலட்டர்.	என்	ேப ,	பதவிைய	ேபாட் க்கங்க.	உம்.
ெசால்லட் மா?	எஸ்	ஸார்."

"ஐ	ஹியர்ைப	ெடண்டர்	ைம	ரிசிக்ேனஷன்."	

"ஸார்.	ஸார்.	ராஜினாமாவா	ெசய்யப்	ேபாlங்க?	ராஜினாமாவா?"



"ஆமாம்மா.	என்னால	ேவைல	பார்க்க	 யா .	நாைளயில்	இ ந் 	ஆபீஸுக்ேக
ஒ 	ெபரிய	 ம்பி .	உம்.	எ த் க்கங்க."

"நான்	எ தமாட்ேடன்	ஸார்."	 றிப்ெப க்க	மாட்ேடன்	ஸார்.	ேவ ன்னால்
ெமேமா	ெகா ங்க	ஸார்."

அன்னத்தின்	கண்கள்	கலங்கின.	அப் றம்	அவற்றில்	இ ந் ,	நீர்	ெசாட் ச்
ெசாட்டாகி,	ெவள்ைளத்	திரிேபால்,	கன்னங்களில்	பாய்ந்தன.	வாயில்	விம்மல்கள்,
ெவ ெவ யாய்	ெவ த்தன.	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்	ெகாண்டாள்.	பிற 	எ ந் ,
வர்	பக்கமாய்	நின்றப 	ேகவினாள்.	பின்னர்	அடம்பி க் ம்	 ழந்ைதேபால்,

சரவணைன,	விம்ம க் 	ஒ 	தடைவ	பார்த் க்	ெகாண்டாள்.	சரவணன்,	தைல
நிமிர்த்தினான்.	எ ந் 	ேபானான்.	என்ன	ெசய்கிேறாம்	என் 	ெதரியாமல்,	அவள்
ைகையப்	பி த்தி த் ,	நாற்காலியில்	உட்கார	ைவத்தான்.	இ க்ைகயில்,	மீண் ம்
உட்கார்ந்தப ேய,	த த த்த	 ரலில்	ஒப்பித்தான்.

"ஓங்கேளாட	அன் க் 	அ பணிகிேறன்	ேமடம்.	எனக் ம்,	ேவைலைய
விட் விட்டால்,	அ த்த	சாப்பா 	நிச்சயமில்ேல.	வய 	வந்த	தங்ைகையக்
கைரேயத்த	 யா .	 யக்	 ய ,	என்	அண்ணி	பைழயப ம்	வயல்
ேவைலக் ப்	ேபாற தான்.	ஆனால்	அப்ப 	ஒ 	நிைலைமைய	என்னால	தாங்கிக்க

மா	என்கிற 	நிச்சயமில்ல.	இவ்வளைவ ம்	மீறி,	நான்	ராஜினாமா
ெசய் ேறன்னால்,	என்	மனம்	ப ற	பாட்ைட	நீங்க	 ரிஞ் க்கலாம்.	பிளிஸ்.	நான்
ெசான்னத	எ ங்க.	ஐ	ஹியர்ைப.	உம்	எ ங்க."

"எ க்க	 யா 	ஸார்."
"அப்ப ன்னா.	ேபாங்க."	

"ேபாக	 யா 	ஸார்."	

"சரி	நானாவ 	ேபாேறன்."

"ேபாக	விடமாட்ேடன்	ஸார்."

எ ந் ,	இரண்ட 	நடந்தவைன,	அன்னம்	வழி	மறித்தாள்.	அவேனா,	அவைள
தர்மசங்கடமாகப்	பார்த்தான்.	அவள்	காட் ய	பாசம்	அவைன	உ க்கத்தான்
ெசய்த .	உ ங்கிய	உள்ளத்ைத,	 ச்சில்	பி த் 	ைவத் ,	ஒேர	 ச்சாய்ப்
ேபசினான்.

"இந்த	ஆபீஸ்ல	என்னால	 ப்ைப	ெகாட்ட	 யா ம்மா."



“ ப்ைபக்	 ளங்கைள	அப்ப ேய	விட் டப்படா .	நீங்க	ெகாட்டாட்டால்,	ேவற
யாரா ம்	 யா ."

"ேகட்க க் 	சந்ேதாஷமாகத்தான்	இ க் .	ஆனால்."	

"இந்த	அக்கிரமத்ைத	ேமல்	அதிகரிக க் ம்,	மந்திரிக் ம்	ெதரிவிக்கலாேம.
அ வைரக் ம்	கான் ராக்டைர	உள்ேள	விடாமல்	பார்த் க்க	 யாதா	ஸார்?"

"அைத ம்	ேயாசித்ேதன்.	இ 	அவசர	அவசரமான	காலம்.	எந்த	ஆபீஸர்
அநியாயமாய்	நடந்தாேரா,	அவர்கிட்டேய	நான்	எ ன	 கார்	தீர்ப் க் ப்	ேபா ம்.
அப் றம்	நான்தான்	தீர்ந் ேபாேவன்.	இப்ேபாவாவ .	மரியாைதயாய்	ேவைலைய
விட் ட் ,	ேவற	ேவைல	ேதடலாம்,	அ 	இல்லாமல்,	நான்	எைதேயா	எ தப்	ேபாய்,
அைதேய	சாக்காக்கி,	அவங்க	என்ைன	 ஸ்மிஸ்	ெசய்தால்,	எனக் ச்
ேசரேவண் ய	பண ம்	ேசரா .	ேவற	ேவைல ம்	கிைடக்கா .	அேதாட.	இந்த
அற்ப	மனிதர்கள்	கண் ல	விழிக்க	வி ம்பல."

அன்னம்	ெகாதித் க்	ேகட்டாள்.	

" ன்ேற	 ன் 	ேபைர	ெவச் 	ஏன்	ஸார்	ஆபீஸ்	ஆட்கைள	தீர்மானிக்கிறீங்க?
ஒங்க க்காக	காைலயில்,	எத்தைன	ேபர்	கான் ராக்டைர	 ரட் த்தனமாய்ப்
பார்த்தாங்க	ெதரி மா	ெசளரிராஜன்	தானா	ஒங்க க் ப்	ெபரிசாத்	ெதரிய ம்?
தங்க த் 	இல்ைலயா.	சிதம்பரம்	இல்ைலயா.	இவங்க	ேபாகட் ம்.	நான்	எ க்
ஸார்	இ க்ேகன்?	உட்கா ங்க	ஸார்.	கைடசில	ெபரிசாய்	இ க்கிற	ஆபீஸ க் த்
ெதரியப்ப த் ங்க	ஸார்."

"நீங்க	நிைனக்கற 	மாதிரி	இ 	சின்ன	விஷயம்	இல்ல	ேமடம்.	ம ப்	ேபாட்டதில்
இ ந் ,	அ 	 ற 	வைரக் ம்	மன	நிம்மதியில்லாமல்	ேபாயி ம்.	இந்த
பார்ட்ெமன்ைட	எதிர்த் 	நிற்கிற க் 	ஆள்பலேமா.	பண	பலேமா.	எந்தப்	பலேமா.

என்கிட்ட	இல்ைல.	நல்லவ க் 	அைடயாளம்,	ெசால்லாமல்	ேபாகிற தான்."

அன்னத்தின்	கண்களில்	ஒ 	ஒளி	அவைன,	ேந க் 	ேநராய்ப்	பார்த்தாள்.
தீர்க்கத்ேதா 	தீர்மானமாய்ப்	ேபசினாள்.

"ஒ 	ேவைள	கான் ராக்டைர	உள்ேள	விடாமல்.	அதனால	சஸ்ெபண்டாகி.
ேபாராட்டம்	 ற 	வைரக் ம்	பாதிச்	சம்பளந்தாேன	வ ன்
ேயாசிக்கிறீங்களா?	அைத	விட	ேவற	ேவைலக்ேக	ேபாயிடலா ன்
நிைனக்கிறீங்களா?"

சரவணன்	தைலயாட் னான்.



'வீட் க் 	வீ 	வாசல்ப தான்	ஸார்.	ஓங்கைள	மாதிரி	ேநர்ைமயானவங்க	எங்ேக
ேபானா ம்	வம் தான்.	அதனால.	ெதரிஞ்ச	வம் 	ெதரியாத	வம்ைப	விட	நல்ல .
ஓங்க க் 	அப்ப் 	ஒ 	நிைலைம	வந்தால்,	நான்	இ க்ேகன்	ஸார்.	என்ேனாட
கல்யாணத் க்காக	பத்தாயிரம்	 பாய்	ேசர்த் 	வச்சி க்ேகன்.	ெதாளாயிரம்
பாய்	சம்பளத் ல,	 ந் 	 பாய்	எனக் ப்	ேபா ம்.	மாதா	மாதம்	அ
பாய்	தந் ேறன்.	கல்யாணப்	பணத்ைத ம்	தாேறன்.	ஓங்கேளாட	தன்மானப்

ேபாராட்டத்ைதவிட	எனக் க்	கல்யாணம்	 க்கியமில்ைல.	ஏன்	ஸார்
ேயாசிக்கிறீங்க?"

அன்னத்ைதேய	ெவறித் ப்	பார்த்த	சரவணன்,	அவளின்	அன் ப்	பிரவாகத்தில்
கைரந் 	ேபானான்.	ஆனா ம்,	அவன்	அவைள	சிரமத்திற் 	உள்ளாக்க
வி ம்பாத ேபால்,	த த த்த	 ரலில்	பதிலளித்தான்.

"ஓங்கேளாட	தா ள்ளத் க் 	எப்ப 	நன்றி	ெசால்ற ன்ேன	ெதரியலம்மா.	இந்த
ஒ 	வார்த்ைதேய	ேபா ம்.	ஆனால்,	அப்ப 	ஒ 	நிைலைம	ஏற்பட் ,	ஒங்க
உதவிைய	நான்	ஏற் க்கிட்டால்,	ஊர்	என்ன	ேப ம்,	நம்ேமாட	உறைவப்	பத்தித்தான்
என்ன	நிைனப்பாங்க.	ப்ளீஸ்	 க்ேடஷன்	எ ங்க."

"ஊேரா,	ஆபீேஸா	ேப னால்	ேபசட் ேம	ஸார்.	ஊ க் ப்	பயப்பட ன் 	நீங்க
நிைனச்சால்,	என்ைன	ேவ மின்னால்	உறவாக் ங்க.	இேதா	என்	க த் .	நீங்க
எப்ேபா	ேவ மானா ம்	ஒ 	மஞ்சள்	கயிைறப்	ேபாடலாம்."

சரவணன்	தி க்கிட் 	எ ந்தான்.	அவைளேய	உற் 	உற் ப்	பார்த்தான்.	அவேளா,
வரம் 	மீறிப்	ேபசிவிட்டைத	உணர்ந்தவள்	ேபால்,	ெநற்றிைய	ைககளால்	ேதய்த்தாள்.
இ வ க் ம்	இைடேய,	எத்தைனேயா	ஏற்றத்தாழ் கள்ை◌க்	கண்டவள்	ேபால்,
தவித்தாள்.	அவனின்	ேநர ப்	பார்ைவையச்	சந்திக் ம்	ைதரியமில்லாமல்,
கத்ைத	ேவ றமாகத்	தி ப்பப்	ேபானாள்.	பிற 	அவைன,	ேமல்	ேநாக்காய்ப்

பார்த் ,	“ஸாரி	ஸார்.	ெதரியாமல்	ேபசிட்ேடன்	ஸார்.	என்ேனாட
கல்யாணத் க்காகப்	ேபசல	ஸார்.	சத்தியமாய்	ஒங்கேளாட	எதிர்காலத்ைத
நிைனச் .	தத் பித் ன் 	உளறிட்ேடன்	ஸார்.	இனிேமல்	அப்ப ப்	ேபசமாட்ேடன்
ஸார்.	 க்ேடஷ ம்	எ க்க	மாட்ேடன்	ஸார்"	என்றாள்.

சரவணன்,	அன்னத்ைத	ஆடா 	பார்த்தான்.	அைசந் 	அைசந் 	பார்த்தான்.
இவ க் 	எவ்வள 	ெபரிய	மன .	எனக்காக	எப்ப ெயல்லாம்	 க்காள்!
அ வலக	மரங்களின்	உச்சாணிக்	கிைளகளில்,	அணில்	க த்த	பழங்கைள ம்,
பிஞ்சில்	ப த்த	பழங்கைள ம்	பி ங்காமல்	பார்த்த	எனக் ,	இவ்வள 	நாளாய்.
இந்த	ேவரில்	ப த்த	பலா	பார்ைவக் ப்	படாமல்	ேபாய்விட்டேத?	இப்ேபா,	இவைள
இவைளேய.	இவைள	மட் ேம.	நாள்	 ரா ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	இ க்க ம்



ேபால்	ேதா ேத!	இ க் ப்	ெபயர்தான்	காதேலா.	வசந்தாவிடம்	ெசான்ன ேபால்,
காதல்	பிரக்ைஞ	இல்லாமல்	வ வ .	எனக் ம்	வந் ட் ேதா!.

சரவண க்ேக	ஆச்சரியம்.	ஏேதா	நடந்த 	ேபாலி ந்த .	ைகைய	நீட் ய
ேபாலி ந்த .	அவள்,	தன்	மார்பில்	தானாய்	சாய்ந்தாளா,	அவனாய்	சாய்த்தானா?
அவ க் ம்	 ரியவில்ைல.	அவ க்காவ 	ெதரி மா	என் 	அறிவ ேபால்,	தன்
மார் க் ள்	அைடக்கலமானவைளப்	பார்க்கிறான்.	அவள்,	'கண் 'தனமாய்
கிடக்கிறாள்.

தி ெரன் 	ெடலிேபான்	ஒலி,

சரவணன்,	அவைள	ெமன்ைமயாய்	விலக்கிவிட் ,	ரிஸிவைர	எ த்தான்.

"யா .	வசந்தாவா?	அண்ணி	ேபச மா?	ெகா .	உம்.	என்ன	அண்ணி.	வசந்தா
மாறிட்டாளா?	அந்தப்	பய க் ச்	ெச ப்ைபத்	 க்கிக்	காட் னாளா?	 ட்.	ேபாலீஸ்
அதிகாரிதான்	ேவ மா?	என்ன.	வசந்தாேவ	என்கிட்டச்	ெசால்லச்	ெசான்னாளா?
சரி.	நான்	அவன்கிட்ட	உளறல.	அப் றம்	அண்ணி.	ஒங்க	வீட் க் ,	ஒங்க
தங்ைகைய	எனக் க்	ெகா க்கிறதாய்	எ திட் ங்களா?	இன் ம்	எ தலியா?
ேவண்டாம்.	வீட்ல	வந் 	விவரமாய்	ெசால்ேறன்.	ெடலிேபான்ல	ேபசிப்	பழக்கம்
இல்லாட்டா ம்	நல்லாத்தான்	ேப றிங்க."

ெடலிேபாைன	ைவத்த	சரவணைன,	அன்னம்	சங்கடமாகப்	பார்த்தாள்.	அழப்
ேபாகிறவள்	ேபால்	ேகட்டாள்

"யாேராட	தங்ைக?	யாேராட	கல்யாணம்?"

"நீ.	இன்ைனக் 	எங்க	வீட் க் 	வா.	என்	தங்ைகக் ப்	 த்திமதி	ேதைவ.	இந்தக்
காலத் ல	எப்ப 	எப்ப க்	காதலிக்க ம்	என்கிறைதவிட.	எப் ல்லாம்
காதலிக்கக் டா 	என்கிற 	 க்கியம்.	பாவம்.	அவ க் த்	ெதரியல.	நீ	வந்
அட்ைவஸ்	பண்ண ம்	தி ந்திட்டாளாம்.	இ ந்தா ம்	நீ ம்	வந் 	ெசால்ல ம்."
'யாேராட	தங்ைக.	யாேராட	கல்யாணம்.	ெலட்டர் 	ெசான்னீங்க."

"ஒ.	அ வா?	எங்க	அண்ணிக்காக,	அவங்கேளாட	தங்ைகைய	கட் க்க,	நான்
தயாராய்	இ க்கதாய்	அண்ணிைய	ெலட்டர்	எ தச்	ெசால்லியி ந்ேதன்."
"எப்ேபா.	எப்.	எ தப்	ேபாறாங்.களாம்."

"இனிேமல்	ஏன்	எ வாங்க.	ஆமா.	நீ	ஏன்	ஒ 	மாதிரி	ஆயிட்ேட?	இனிேமல்	ேவற
ெபண்ைண	நான்	நிைனப்ேபனா?	இன் ம்	ஒன்னால	என்ைனப்	 ரிஞ் க்க	 யல.
சரியான	 ஸு."



சரவணன்,	அவள்	ைககைளப்	பற்றினான்.	அவள்,	அவன்	ேதாளில்	 கம்	 ைதத் ,
"நீங்கதான்	ஸார்	 ஸ்.	சரியான	 ஸ்.	என்ைனப்	 ரிஞ் க்க	இவ்வள 	நாள்
எ த் க்கிட்ட	 ஸ்"	என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லிச்	சி ங்கினாள்.	சி ங்கிச்
சி ங்கிக்	 வினாள்.

சரவணன்,	அன்னத்தின்	ைககைள	ஆ தலாக ம்,	ஆ தல்	ேத ம்	பற்றிக்
ெகாண் க்கிறான்.	அகநா ற் ப்	பாடல்களின்	தளமாய்ப்	ேபான	அவன்
உள்ளத்தில்	 றநா 	ேபார்க் ரல்	ெகா க்கிற .	அ 	இப்ப த்	தீர்மானித்த .

நாைளக்ேக	அைமச்ச க் ம்,	அைமச்சகச்	ெசயலாள க் ம்,	தைலைம
ைடரக்ட க் ம்,	எல்லா	விவரங்கைள ம்	எ தப்	ேபாகிறான்.	என்ன	ஆனா ம்	சரி.
ெசளமி	நாராயணைன,	அ வலகத்திற் 	உள்ேள	விடப்ேபாவதில்ைல.	அவேன,
மாநில	அர 	நி வனத்திற் 	கான் ராக்ட்	ெகா க்கப்	ேபாகிறான்.	இ
ைக த்தமான	கான் ராக்ட்	என் 	அைனவ க் ம்	 ரி ம்.	தவ தான்.	ேமலிட
ஆைணக் 	எதிராக	இப்ப 	நடக்கக்	 டா தான்	 ன்பின்	நடக்காத தான்.
ஆனா ம்	இ 	தவறப்ேபான	நீதிைய	தவறாமல்	இ க்கச்	ெசய் ம்	தவ .
ஆேராக்கியமான	தவ .	சாயப்ேபா ம்	 ைலவாைழைய	நிமிர்த் வதற்காக,
அைதத்	தாங்கிப்	பி க் ம்	 ட் க்கம் .	ஒ 	அர 	ஊழியைன,	ேநர்ைமயாய்
ெசயல்பட	 யாமல்	த ப்ப 	சட்டப்ப க்	 ற்றம்.	ச கப்ப 	 ேராகம்.	இைத
அரேச	ெசய்தா ம்,	 ற்றம்	 ற்றந்தான்.	அ ம்	 ற்றவாளிதான்.

சரவணனின்	உள் லகில்	அ வலகப்	ேபார்,	படம்	படமாய்	விரிகிற .	அைதப்
பய த்த	ேவண் ம்.	பயப்படலாகா .	கண் ன்னால்	கர ரடான	பாைத	 ட
இல்ைல.	இனிேமல்	அவேனதான்	பாைதேய	ேபாடேவண் ம்.	பரீட்சார்த்த	பாைத.
அக்கினிப்	பாைத.

சரவணன்	படபடக்கவில்ைல.	 ழம்பிப்ேபாகவில்ைல.	அன்னத்ைத,	 கலமாய்ப்
பார்க்கிறான்.	அவ ம்,	ஒங்க க் 	அந்தக்	கால	வழக்கப்ப 	ெவ மேன
திலகமி பவள்	அல்ல	நான்	என் 	ெசால்லாமல்	ெசால்வ ேபால்	கரத்ைத	 க்கி
நி த்தி,	 ஷ் யாக	ஆக் கிறாள்.
-----------	
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ஒ 	 ட்டத்ைதப்	பார்த்த டேனேய,	அ 	எப்ப ப்பட்ட	 ட்டம்	என்
இலக்கணப்ப த்தி	விடலாம்.	அரசியல்வாதிகள்,	தங்களின்	ெகாள்ைக
ழக்கங்க க் 	ஏற்ப	ெதாண்டர்	 ட்டம்	 ண்டர்	 ட்டம்	என் 	ஒ
ட்டத்ைதேய	தங்கள்	ேபாலித்தனங்க க் 	ஏற்ப	ேபாலியாக்கினா ம்,

ெபா வாக	ெசன்ைன	நகரில்	ஒ 	 ட்டத்ைத	அைடயாளம்	கண் பி ப்ப
ெபா மக்க க் 	மிக ம்	எளிதான	காரியம்.	இன் ம்	ெசால்லப்ேபானால்	இ
ஒன் தான்	அவர்க க் 	எளிதான	காரியம்.	ஆனா ம்	இதற் 	விதிவிலக் ப்
ேபால	அதாவ 	விதிேய,	எக்ேகடாவ 	ெகட் ,	எப்ப 	ேவண் மானா ம்	ேபாங்கள்
என் 	தங்கைள	விலக் 	ெசய்த 	ேபால்	-	இேதா	இந்தப்	பரந் 	விரிந் 	ப த்த
ெசன்ைன	மாநகரில்,	எல்டாம்ஸ்	சாைல	ம ண்ட்ேரா ல்	வந் 	சங்கமிக் ம்
இடத்திற் 	சிறி 	ெதாைலவில்	தி கன்	ஆலயத்திற் 	அ ேக
ெப ந்திரளாய்	 	நிற் ம்	அந்தக்	 ட்டத்ைத	எப்ப 	அைடயாளப்	ப த் வ ?
எந்த	வைகயில்	ேசர்ப்ப ?

அந்த	 க	ேகாவி க் 	அ ேக	நின்றதால்	மட் மல்ல,	ெப ம்பாலானவர்களின்
கரங்களில்	தி ேவா 	மாதிரி	இ ந்ததால்,	அ 	பண்டாரக்	 ட்டம்ேபால்
ேதான் ம்.	ஆனால்	இ ம்பாலான	வட்ட	வ வமான	ஓரள 	ெபரிய	அந்த	'பாண் க்
ைடையப்	பார்த்த	கண்ேணா 	அந்த	மக்கைளப்	பார்ப்பவர்கள்	அப்ப ச்	ெசால்ல

மாட்டார்கள்.	சின்னத்	தி ேவா 	பண்டாரங்களின்	வயி களில்	இ ந் 	பல
பாைனகைள	-	சைதயாலான	பாைனகைளச்	-	ெசய்ய	 ம்.	ஆனால்	இந்தப்
ெபரிய	தி ேவா 	 ட்டத்தின க் 	வயி 	தவிர	மீதி	எல்லா	உ ப் க ம்
இயங் கிறேதா	இல்ைலேயா,	அைவ	இ ப்பைத	உடம்பில்	காட் ன.	ஒ 	சிலர்
வாயில்	 தப் ம்	ெவற்றிைலைய ம்	சாைலயில்	ெதறித்த	சிவப் த்	 ளிகைள ம்
ைவத் ,	அவர்கைள,	கல்யாண	வி ந் க்	 ட்டம்	என் ம்	ெசால்லலாம்.	உற் ப்
பார்த்தால்	அப்ப ம்	ெசால்ல யா .	கல்யாணக்	 ட்டம்	சாப்பிட் விட்
ெவற்றிைல	ேபா ம்.	ஆனால்	இந்தக்	 ட்டத் 	மனிதர்கள்	ெவற்றிைலையேய
சாப்பாடாக	ெமன் ப்	பார்ப்பவர்கள்.	ெவற்றிைல	சப்பாத்தியாம்.	ெகாட்ைடப்பாக்
உ ைளக்கிழங்காம்.	உமிழ்நீர்	சாம்பாராம்.	வாேய	வயிறாம்.

ஒ ேவைள	இவர்கைள	இழ க்	 ட்டம்	என் 	ெசால்லலாமா?	தைல	காய்ந்த
ேதாற்றத்ைத ம்	ெவ ைமயான	கண்கைள ம்	ெபா ைமயான	கால்கைள ம்



ைவத் க்	கணக் ப்	ேபாட்டால்	மரணக்	கணக்கிற் 	இ வைர	ேகள்வியாக
இ ந் ,	இப்ேபா 	பதிலாகிப்	ேபான	ஒ 	சடலத்தின்	இழ க்காக	நிற்பவர்கைளப்
ேபால்	இவர்கள்	ேதான்றினா ம்,	ஒ 	சின்ன	வித்தியாசம்.	இவர்களில்
ஒவ்ெவா வ ம்,	தாேன	ெசத் ,	தனக் த்தாேன	இழ 	நடத்திப்	பார்ப்பவர்கள்
ேபால்	ேதான்றினார்கள்.	இந்த	வைகயில்	இவர்கள்	 யம் ச்	சவங்கள்,	ஆைகயால்,
இவர்கைள	எப்ப ப்பட்ட	 ட்டம்	என் 	வசதி	வாய்ப் 	உள்ளவர்களால்	எளிதில்
கண் பி க்க	இயலா 	பார்ப்பவர்க க் 	மட் மல்ல,
பார்க்கப்ப கிறவர்க க் ம்,	ஆனா ம்,	தமிழனின்	தனிப்	பண் ப்ப ,
இவர்க க் 	ஏதாவ 	 த்திைர	 த்த	ேவண் ேம.	என்ன	 த்திைர	 த்தலாம்?

மனிதக்	 ட்டம்	என் 	மட் ம்	ெசால்லலாமா?	மனிதன்	என்றால்	இன்ெனா
அர்த்த ம்	உண் 	என்பைத	ஒப் க்	ெகாள்வதற்காக	இ ந்தால்,	அப்ப
அைழக்கலாம்.	எப்ப 	அைழத்தா ம்,	அவர்கள்	கவைலப்பட	மாட்டார்கள்.
பல்லவனில்	ேபா ம்,	மத்திய	தர	ைமனர்கள்,	வரவர	நாேட	ெகட் ப்	ேபாச் 	என்
இந்தக்	 ட்டத்ைதப்	பார்த் ப்	ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்.	சாைலயில்,	கார்களில்
சவாரி	ெசய்பவர்கள்,	 ட்டத்ைதப்	பார்க்கிறார்கேள	தவிர,	அந்தக்	 ட்டம்
எதற்காக	அப்ப 	நிற்கிற 	என் 	ேயாசித் ப்	பார்க்க	ம க்கிறார்கள்.	தங்களின்
ெபான்னான	ேநரத்ைத	வீணாக்க	வி ம்பாதவன்ேபால்	ேபாகிறார்கள்.	அவர்களில்
ஒ 	சில	பிஸிகள்	இந்தக்	 ட்டத்தால்	காைர	ேவகமாகச்	ெச த்த

யவில்ைலேய	என்ப 	மாதிரி,	 ைறப்ப 	ேபால் ட	ேபாகிறார்கள்.	சில	ப த்த
ெபண்கள்	அவர்களின்	அ க் 	தங்களின்	 டைவயில்	பட் விடக்	 டாேத
என்ப ேபால்	விலகிப்	ேபாகிறார்கள்.	ஒ 	சில	உற க்கார	ந த்தர
வர்க்கக்காரர்கள்,	தங்களிடம்	சம்பந்தப்பட்டவர்கள்	கடன்	ேகட் விடக்	 டாேத
என் 	தங்க க் த்	தாங்கேள	ஒ 	கற்பைனைய	உ வாக்கிக்	ெகாண் ,
அவசரமாய்	ேபாகிறவர்கள்	ேபால்	ேபாகிறார்கள்.

எல்லா ேம	அந்த	ேபாக	 யாதவர்கைளப்	பார்த் ,	ஏேதா	ஒ 	எதிர்மைற
உணர்வில்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ஆனால்	அவாகள்	–	

ஒ வைன	வீரனாக்க	ஒன்ப 	ேபைரப்	ேப யாக் ம்	சினிமாக்காரைனப்	ேபால்,
இைதேய	எ ம்	சரித்திர	நாவலாசிரியப்	ெபாய்யர்கைள	ேபால்	பட்டணத் ப்
பங்களாக்களின்	ம ைச ம்	மதிப்ைப ம்	“ெகாச்ைசப்ப த் வ 	ேபால்"
ேதான் ம்,	தைல	தட் ம்	 ைசகளில்	இ ந் ,	காைலயில்	ஆ 	மணிக்ேக
அங் 	வந் 	 கன்	ேகாவிலில்	உச்சிக்கால	 ைஜ	நடத்தப்ப ம்	இந்தச்
சமயம்வைர,	அங்ேகேய	தவமி க்கிறார்கள்.	இவர்களின்	தைலகள்,
அங் மிங் மாகச்	 ழல்கின்றன.	ஒ 	சிலர்	அந்தக்	 ட்டத்தின்	இலக்கணப்
ப யான	'பிர க்கள்,	சிங்கிள்	 ையக்	 த் விட் 	பீ ையத்	தின்ப 	ேபால்
உறிஞ் கிறார்கள்.	கட்டம்	ேபாட்ட	கிழிசல்	சட்ைடையக்	ெகாண்ட	ஒ 	அ ப
வய க்	கிழவர்	ெபா ைமேயா 	எ ந் 	சிறி 	 ரம்	நடந் 	மீண் ம்	இ ந்த



இடத்திேலேய	வந் 	அமராமல்,	இடம்	ெபயர்ந் 	உட்கார்ந்தாலாவ 	கிராக்கி	வ மா
என்ப ேபால்	இன்ெனா 	இடத்தில்	உட்கா கிறார்.	ஒ 	சில	ந த்தர	வய
மனிதர்கள்	தா 	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	தா 	என் 	ெசால்வைதவிட	அைத
வ ைமயின்	 ள்ெளன் 	ெசால்லலாம்.

கன்	ேகாவி க் 	எதிர்த்தார்ப்	ேபாலி ந்த	சாைலைய	அைணத் ,
பிளாட்பாரத்தின்	தளம்	ெதரியாதப 	ெந ங்கி	உட்கார்ந்த	இந்தக்	 ட்டத்தில்
சி வர்க க் ம்	 ைறவில்ைல.	பாண் க்	 ைடையச்	 ற்றிவிட் க்	ெகாண்ேட
பசியின்	தைலச்	 ற்றைல	மறக்கப்	பார்க்கிறார்கள்.	ஆனால்	 ைட	 ற்றச் ற்ற
அவர்கள்	தைலகள்	 ன்னி ம்	ேவகமாகச்	 ற் வ 	ேபால்	உணர்கிறார்கள்.	ஒய்
ெபற்ற	உத்திேயாகக்காரர்கைள	விட	அதிக	வய 	ெகாண்ட	கிழவிகளின்
எண்ணிக்ைக	 ப்ப க் ம்ேமல்	ேபா ம்.	பல்	ேபானா ம்	வயி 	ேபாகாத
பாவத்தால்	அவர்க ம்	உட்கார்ந் 	பார்க்கிறார்கள்.	இவர்கைளவிட	அதிகமான
இளம்	ெபண்கள்	தார்ப் தி	அப்பிய	கால்கைளத்	தைரயில்	ஊன்றி,	 ைக
வைளத் 	ஒ க்களித் 	உட்கார்ந் ,	ெதாைலவில்	ெதரிகின்ற	ஒவ்ெவா வைர ம்
ேமஸ்திரியாகப்	பாவித் ,	ேநரத்தால்	வீண க்கப்பட்டவர்கள்	ேபால்	கசிந்த
கண்கேளா 	பசி	ேயாகத்தால்	நிஷ்ைடயில்	இ ப்பவர்கள்ேபால்,	கண்கைள
விலக்காமல்	கால்கைள	நகர்த்தாமல்	காத்தி ந் 	காந்தி ந் ,	காத்தி ப்பேத
ரியாமல்	வாழ்க்ைகக் க்	காத்தி க்கிறார்களா	அல்ல 	ேமஸ்திரிக் க்
காத்தி க்கிறார்களா	என்ப 	அறேவ	ெதரியாமல்	அப்ப ேய	இ க்கிறார்கள்.
ஆனால்	அவர்கள்	ெபற்ற	சின்னஞ்சி 	ெசல்வங்கள்	அவர்களின்	கால்கைளேய
ெதாட் லாய்	நிைனத் 	அமர்கின்றன.	பல்லவன்	பஸ்கைளேய	சி 	ேதர்களாய்
நிைனத் 	ைக	ெகாட் கின்றன.	ஒ ம்	கார்கைள	ஆைன	கட் ப்	ேபார த்த
தாய்மாமன்களின்	சீதனச்	சிறப் 	வண் களாய்	நிைனத் 	கண்	சிமிட் கின்றன.
என்றா ம்	சில	 ழந்ைதகள்	 டங்கிக்	கிடக்கின்றன.	அ த் ப்	ேபாட்ட	நாயின்
உப்பிய	வயி ேபால்	வீங்கிய	வயிற்ைறத்	தாங் ம்	வழி	ெதரியா 	 ப் றக்
கிடக்கின்றன.

அத்தைனக்	கண்க ம்,	ஒேர	ஒ 	திைசையப்	பார்த் 	ெமாய்க்கின்றன.	அன்
யா ம்	வரவில்ைல.	இதற் ள்	ஏெழட் 	ேமஸ்திரிகள்	வந்தி க்க	ேவண் ம்.
யாைர ம்	காணவில்ைல.	இனி	வந்தா ம்	பாதி	நாள்	ேவைலதான்.	பாதி
நாளானா ம்	ேபாக	ேவண் ம்.	வயிற்றில்	பாதி	நிரம்பினாலாவ 	ேபா ம்.	ஆனால்,
நிரப் பவர்கைளக்	காணவில்ைல.	இவர்கைளப்ேபால்	 யி க் ம்
ராய ரத்திற் ம்,	 ைளக் ம்	ைசதாப்ேபட்ைடக் ம்	ெசால்லி	ைவத்த ேபால்	ேபாய்
விட்டார்களா?	நாைளக்காவ 	வ வார்களா?

கட்டாஞ் வர்	ேபான்ற	ேமனியில்	கிழிந்த	பனிய ம்	ைநந்த	ட ச ம்	ேபாட் ந்த
ஒட்டர்கள்	 ண்ணாம்பாய்	 ைழந் 	ேபாய்	நின்றார்கள்.	'மண்	ேவைலயில்	ைக
ேதர்ந்த	இந்த	ேசலத் 	மனிதர்கள்,	அ க ேக	நின்ற	தத்தம்	மைனவிகைள



ஆதங்கமாகப்	பார்த் க்	ெகாண்டார்கள்.	ைகேயா 	பி த் 	காேலா
அைணத்தி ந்த	கடப்பாைரைய	ெதாைடகளில்	உ ட் க்	ெகாண்டார்கள்.
'பாண் க்	 ைடையக்	கவிழ்த் 	விைளயாடப்	ேபான	ஐந் 	வய 	மகைள	ஒ
ஒட்டப்	ெபண்	தைலயில்	 ட் னாள்.	அந்தக்	 ழந்ைத	அழாமல்	பரிதாபமாகப்
பார்த்த .	ஒ ேவைள	காைலயில்	கஞ்சி	 த்தி ந்தால்	அ தி க் ம்.	
உத்திராட்சக்	ெகாட்ைடையப்ேபால்,	இரண் 	மடங் 	ெபரிய	 ல்	கட் ய	வட்டக்
ண்ைட	வல 	ைகயில்	பி த்தப 	மணியாஸ்	கட்ைடைய ம்,	ெலவல்	பார்க் ம்
லமட்டத்ைத ம்	பிளாட்பாரத்தில்	ேபாட் 	அவற்ைற	இடக்ைகயால்	 ழந்ைதைய

தட வ 	ேபால்	தடவி	விட் க்	ெகாண் ந்த	ெகாத்தனார்களில்	பலர்
வயிற் க் ம்	ெதாைடக் ம்	இைடயி ள்ள	உடல்	பாகத்ைத	மணியாஸ்
கட்ைடயா ம்	'எல்	வ வத்தில்	அைமந்த	 லமட்டத்தா ம்	அ க்கிக்
ெகாண்டார்கள்.	'ைபப்	ரிஞ்ைச ம்'	ஆ ாபிேரைம ம்	ைகேயா 	ைவத்தி ந்த
பிளம்பர்களின்	கண்கள்	ெவள்ளிப்பழங்கள்	ேபால்	க விழி	ேபானதாய்
காட்சியளித்தன.	 ர்க்கம்பிகளாய்	 ந்த	வாைள ம்,	தி காணி	ேபான்ற
உைழப்பா தங்கைள ம்	ைவத்தி ந்த	ஆசாரிகள்,	தைலப்பாைககைள	எ த்
இ ப்பில்	கட் க்	ெகாண்டார்கள்.

மாயேமா,	மந்திரேமா,	மண்ணாங்கட் ேயா,	அன் 	எந்த	ேமஸ்திரி ம்	வரவில்ைல.
இன் 	கான்கிரீட்	ேபா வதற் க்	கட் டம்	இல்ைலயா?	கத 	ேபாட	கட் ய	வீ
இல்ைலயா?	ெபயிண்ட்	அ க்கக்	கதவில்ைலயா?	வாணம்	ெவட்ட,	கிர ண்ட்
இல்ைலயா?	கலைவப்	ேபாட	சிெமண்ட்	இல்ைலயா?	என்ன	இல்ைல?	ேநற் .
இங்ேக	ஒ 	கலாட்டா	நடந்த 	உண்ைமதான்.	ேசாடா	பாட் ல்கள்,	 க் 	 றாக
உைடந்த ம்	உண்ைமதான்	சில	 லிக்காரர்கள்	நாங்கள்	ஏமாளியல்ல	சாமி.

ேவைலக் 	ஆள்	ெகாண் 	ேபாறவ க் 	ஐம்ப 	 பாய்	ேத ன்னா,
எங்க க் 	ஒ 	இ ப 	ேதரப்படாதா	என் 	ேகட்ட ம்	உண்ைமதான்.	இந்த
ேகள்விக் ம்,	ேசாடா	பாட் ல்	வீச் க் ம்	சம்பந்தமில்ைல	என்ப ம்,	மனிதர்கைள
வாங்க	வந்த	ேமஸ்திரி-மனிதர்க க் ம்	ெதரி ம்,	இனிேமல்.	இந்த	ஏரியா ல
கால்	வச்சால்.	என்ேபைர	மாத்திக்	 ப்பி ன் 	ஒ 	ேமஸ்திரி	 ப்பா
ேபாட்டா ம்,	அவர்,	தன்	வார்த்ைதகைள,	ெசால்கிற	ேவகத்திேலேய	மறக்கக் ய
மனிதர்	என்ப .	அங்ேக	இ ப்பவர்க க் ம்	ெதரி ம்.

உைழப்பால்	ஏற்ப ம்	கைளப்ைபவிட,	உைழப்ைப	விற்பதற்காய்	நின்ற	கைளப்
ேமேலாங்க,	ஒ 	சிலர்	எ ந்தார்கள்.	எ ந்தவரில்	ஒ 	வாலிபப்	ைபய க் ,
வயிற் க் ள்	இ ந்த	வா 	இ ப்பில்	தி காணி	ேபால்	பி 	ேபாட	‘எப்பா 	என்
னங்கிக்	ெகாண்ேட	ைபசா	நகரத் க்	ேகா ரம்	ேபால்	வைளந்த	அவன்,	ேமேல

நிமிர	 யாம ம்	கீேழ	உட்கார	 யாம ம்	ெநளிய,	அவேனா 	ேசர்ந் 	எ ந்த
ெகாத்தனார்	ெகாண்ைடயா,	இன்னாடா.	 ழி	 ளிக்கப்	ேபாறவன்	மாதிரி
ெநளி ேற?	என்றார்.	ெமளனத்தின்	உ வகமான	அந்தக்	 ட்டத்தில்	 தல்	ஒலி



யாக	 ழங்கிய	அந்தக்	கிழவைர	அந்த	வாலிபன்	சங்ேகாஜத் டன்	பார்ததான்.
பிற 	இ ப்ைப	நிமிட் 	விட் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டான்.

"நீ	ஏன்	ேபசமாட்ேட?	ஒனக் 	வந்தா	ெதரி ம்."	

"ஒன்ேனாட	வலி	ேமஸ்திரி	வந்தா	 ம்.	இ 	வா 	வலியில்ைல.	வாழ்ேவாட	வலி.
இன்னா	 த் .	நான்	ெசால்ற 	சர்த்தானா?.	இவன்	மாதிரிதான்	எனக் ம்
வலிக் .	ஒனக் ம்	வலிக் ."

'ெபரியாள்	 த் 	அவைர	ெவறித் ப்	பார்த் விட் 	பிற 	எ ந் 	பதிலளித்தார்.

"நீ	ெசால்ற ம்	சரிதான்.	ஆனா.	ஒனக் ப்	ெபா த்தமில்ல."	"இன்னாடா
ெசால்ேற?"	

"நாங்க.	ெபரியாள்	ேவைலக் ப்	ேபாறவங்க.	கம்மனாட் ங்க.	மிஞ்சி	மிஞ்சிக்
ெகா த்தால்	பன்னிரண் 	 பாய்	தர்வான்.	அ ல ம்	சில	சமயம்	ெரண் 	 பாய்
ள்ளங்கி	பத்த	மாதிரி.	ேமஸ்திரி	மவராச க் 	அ க ம்.	ஒனக்

இ பத்திரண் 	 பா.	ஒனக் ம்	வலிக்கின்னா	இன்னா	அர்த்தம்?	எண்ணக்	 டம்
ேபாட்டவ ம்	தண்ணிக் டம்	ேபாட்டவ ம்	ஒேர	சீரா	ெபாலம் னா.	இன்னா
அர்த்தம்?"

உதிரிப் க்கள்	ேபால்,	தைல க்	கற்ைறைய	ஒ ங் 	ப த்தாமல்,	ேம ம்	கீ மாக
அப்பி	ைவத்தப ,	க த்தின்	ேமல்	ப திையச்	ெசாறிந் 	ெகாண் ந்த	தாயம்மா,
சல்லைடேபால்	படர்ந்த	ேதம்பல்	உடம்ைப	 க்கிக்	ெகாண்ேட	அதட் னாள்.

"ஏய்.	இன்னாசி	எண்ெணய்	 டந்தான்	உசத்தின் 	ேபசாதடா.	நம்மள	மாதிரி
ஏைழங்க க் 	தண்ணிக்	 டந்தான்	ஒசத்தி.	ஒ 	கரண் 	எண்ெணயில.	ஒடம்ப
ேதச் க்க	 .	ஒ 	ெசம் 	தண்ணி	கிைடக் தாடா?	கார்ப்பேரஷன்
கம்மனாட் ங்க,	 ட் 	வரிக்கி	மட் ம்	வந் றாங்க."

"ஒன்காவ 	 ட்ச	கீ .	எனிக்கி,	அ ட	இல்ல."

"ஒன்பா 	ேதவலம்ேம.	இந்தப்	பிளாட்பாரத் லேய	ப த் ட் .	இங்ேகேய	ேவலக்கி
காத்தி க்கலாம்.	நா 	எம்மாந்	ெதால 	நடக்க ம்"

"எக்கா.	நீ	அறிேவாட	ேபசறியா?	பணக்காரங்க,	' ைச	ஜனங்க	ேதவல.	சாப்பா
தவிற	ேவ 	பிரச்சிைன	இல்ல.	நம்மள	மாதிரி	பிள்ைளங்க க் 	நைக	நட் 	பண்ற
கவல	இல்ல.	ெதவசம்	கிவசம்	என்கிற	பிரச்சிைன	இல்ைல'ன் 	ெசால்ற
மா ரிேய	நீ ம்	ேப றிேய.	ேபசாம	இங்க	வந் 	 ந் .	நா .	ஒன்	 ைசக்



ேறன்."

"இன்னாம்ேம	நீ.	ஒ 	ேபச் க் க்	 ட.	உன்னண்ட	ேபசப்படாதா?"	இதற் ள்,
ேசலத் 	ஒட்டர்,	ெத வில்	 திைரக்	ெகாண்ைட டன்,	'பிரா	மார்பகத் டன்
ெதாப் க் க்	கீேழ	 டைவபட	அ க்கிக்	 க்கி	நடந்த	ஒ 	ெபண்ைணேய
வாையப்	பிளந்தப 	பார்த்தார்.	அவர்	வாையேய	பார்த் ,	தன்	வாைய	ெமன்
ெகாண்ட	ெகாத்தனார்,	அவைர	அதட் வ 	மாதிரியான	ெபாய்க்	ேகாபத் டன்
ேபசினார்.

"ேடய்.	மாரி.	அந்த	ேஜார்ல	மயங்கிடாதடா.	இ ங்கல்லாம்	ேரட் ங்களாக்	 ட
இ க் ம்."

"என்ன	சாமி.	நீ	ஒன்	வய க் 	ேதா வா	ேபசமாட்ேட?”

"நான்	ஒன்	வய க் 	ேதா வா	ேப ேறண்டா."	"நீ	ேவற.	அவனவன்	 ழி
ேவைலக்கிக்	 ப்பிட	ஆளில்ைலேயன் 	தவிக்கான்.	நீ	ஒன்ேனாட	ஆசய.
என்ேனாட	ஆசயா	வச் ப்	ேப ேற."

"விட்ேடன்னா	ஒ 	 த் .	பின்ன	ஏண்டா.	கம்மனாட் 	அைதப்	பார்க்கிேற?"

"நீதான்	விடமாட் ேய	சாமீ.	என்ேனாட	ட சைர	ெதாப் க் க்	கீேழ	இ த் ப்
ேபா ேறன்.	ஏன்னா.	ட சர்	பட்ைட	கிழிஞ்சிட் .	கீேழ	இ த்தால்தான்	மானத்ைத
மைறக்கலாம்.	ஆனால்	அந்தம்மா.	மானத்ைத	இ த் க்	கீேழ	ேபா ற 	மாதிரி
ேசல	இ த் ப்	ேபா றாங்கேள.	ஒேர	காரியத்த	ெரண் 	ேப 	ெசய்யறப்ேபா.
எவ்வள 	வித்யாசம்	இ க் ன் 	ெநனச்ேசன்.	நீ	என்னடான்னா."

ஒட்டரின்	மைனவி	கணவைர	அதட் னாள்.

"அறி லாம	ேபசாதய்யா.	ஜாம்பஜா 	ைடய்லரன்டா	ேபாயாவ 	பா .	இல்லன்னா.
மானம்	 ம்.	இப்ப	காட் ேய.	ஒன்	ட சர்ல.	ஒட் ப்ேபாட் 	தச்சி க் .	ேப .
ெபரிய	ேபச்சா."

மைனவி	ெசான்ன 	சரிெயனப்பட்ட ேபால்,	 ப்பத்ைதந் 	வய 	மதிக்கத்தக்க
அந்த	ஒட்டர்,	மண்ெவட் ைய	ேதாளில்	ேபாட் க்	ெகாண் 	நடக்கப்	ேபானார்.
அவேரா 	ேசர்ந் 	இன் ம்	பலர்	நடக்கத்	 வங்கினார்கள்.	ெகாத்தனாரான
ெகாண்ைடயா,	வட்டக்	 ண்ைட	இ ப்பில்	ெச கிக்	ெகாண் 	 ரல்	மாதிரி
ெதரிந்த	கயிற்ைற	ம யில்	ெச கிக்	ெகாண் 	நடக்கப்	ேபானார்.	ஒட்டர்	அவைரப்
பார்த் ச்	ெசல்லமாகக்	கண் த்தார்.



"நீ.	ஏன்	சாமி	ெபாறப்ப ேற?	ெதாழில்காரன்	நீ.	 	மணிக் க்	 ட.	ேமஸ்திரி
வந் .	ராசா	மாதிரி	 ட் ப்	ேபாவான்.	நீ	ஏன்	வார?”

"ேபசாதடா.	இன்னிக்கி.	ெபரியாளாய்	 ட.	ேவலப்	பார்த்தாக ம்."

இ ப் ப்	பி யில்	இ ந் 	மீண்ட	'வா 	வாலிபன்,	பரிகசித்த	 ரேலா ,	 ைக
வைளக்க	 யாமல்	வைளத் ,	சிரிக்க	 யாமல்	சிரித் ப்	ேபசினான்.

"ெபால்லாத	ெகயவன்யா.	சம்பாதிக்கிறெதல்லாம்	இன்னாயா	பண்ேற?	இன்னிக் .
ஒ 	நாள்	ெரஸ்ட்	எ த்தா	 யா	 கி ம்."

"ஆமாண்டா.	நான்	ெதன ம்	ேவல	ெகடச் .	ெதன ம்	இ ப 	 ப்ப
சம்பாதிச் ,	 ைசயில்	ெகாட் 	வச் க்ேகன்.	இப்ேபா	 ட்ச	தாங்க	 யல.	நீ
வா ன்னா	வந் 	வாரீக்கின் 	ேபாறியா?"

"ஒன்	கா ,	பிசாத் 	கா ,	எனக் 	எ க் ய்யா?	தள்ளாத	வய ல	ஏன்	பணம்
பண ன் 	அ ச் க்கிேறன் 	ெசால்லங்	காட் "

"ேடய்	ேசாமாறி.	வா ன்னா	என்	வீட்ட	வந் 	பா டா.	ஒன்ேனாட
ைசயிலயாவ 	ஒன்	நயினா	நார்க்கட் ல	வாங்கி	ேபாட் கினான்.	என்ேனாட

வீட்ல	ஒக்கார	ஒ 	பலகக் ட	ெகடயா .	இரண் 	ெபாண் க் 	கல்யாணம்
பண்ணிவச்ேசன்.	ஒ 	ெமாவளயாவ 	ப க்க	ைவக்கலா ன் 	ஸ் ல்ேல
ேசத்ேதன்.	ேபான	மாசம்	 ப்ப 	நாளில்	இ ப 	நாளா	ெமாடங்கிக்	கிடந்ேதன்.
வாத	ஜூரம்,	ஒனக் 	நா 	சம்பாதிக்கற தான்	கண் ல	ப .	கஷ்டப்
ப கிற 	ெதரியமாட்ேடங்கிற 	பா ."

'அய்ய	இன்னா	வாத்யாேர	டமாஷ்க் 	ெசான்னால்	ேகாவிச் க்கிறிேய.	உன்	கிட்ட
டமாஷ்	ேபசாம	நா 	யார்கிட்ட	டமாஷ்	ேப ேவன்."

"வய ப்	ெபாண் க்கிட்ட	ேப "	

"சாரத் ல	ஏறி,	பாண் ல	கல் 	மண்ைண	ெகாண் 	ேபாற	ேபஜார்ல,
வய ப்ெபாண் 	ெநனப் ம்	வரல.	நா 	வய ப்	ைபயன்	என்கிற ம்	வரல.
ராத்திரிக் 	ெகனா ல	 ட	கல் மண் 	 மக்கறாப்	ேபால ம்.	சாரத் ல
இ ந் 	கீேழ	வி ந் 	கா 	ஒ வ 	மாதிரி ம்	ேதா .	சீ.	இன்னாய்யா
ெபாய்ப் .	கஷ்டப்ப றவ க் 	கனா ல	 ட	கஷ்டந்தானா	வர ம்?"
தாயம்மா	 க்கிட்டாள்.	

"ெகாத்தனாேர,	எனக் 	ஒ 	ஐ யா	ேதா .	இந்த	அறியாத	வய ப்



ெபாண் ங்கள.	ேகாட்டாப்	பண்ற	காேலஜ்	பசங்கள.	சாரத் ல	ஏத்தி,	பாண் வ
தைலயில	ெகா த் ட்டாப்	ேபா ம்.	ெபாண் ங்க	தாராளமாய்	நடமாடலா ன்
ெநனக்கிேறன்."

"பசங்களக்	ேகாட்டா	பண்ற	ெபாண் ங்கள	என்ன	பண்ற ?"	

"எந்தப்	ெபாண் ம்	வலியப்	ேபாகமாட்டாள்.	ெநனச் க்ேகா."	

"நீ	அன்னாடம்	காய்ச்சிப்	ெபாண் ங்கள	மன்சில	வச் ப்	ேப ற	தாயம்மா.	நம்மள
மா ரி	கஷ்டப்ப றவேனாட	ெபாண் ங்க	தைலயில	இ க்கிற	பாராங்கல்ல

க்கிச்	 மக்க,	மார்ப	தம்பி ச் 	நிமிர்த் றத,	வாயப்பிளந் 	பார்க்கிற
கம்மனாட் ப்	பய வ	கீராங்க.	சினிமாக்காரங்கேளாட	ேபாட்ேடாக்கைள
எங்ெகல்லாேமா	ெவச் க்கிட் 	அவங்க	வீட் ப்பக்கம்	காத் க்கிடக்கிற	கஸ்மால
ண்டங்க ம்	இ க்காங்ேகா.	ெதரிஞ் க்ேகா."

"எனக்ெகன்னேமா.	உடம் ல	உைழப் 	இல்லாட் 	மன ல	ேகாளா 	வ ன்
ேதா .	நீ.	இன்னாம்ேம	 ரீேதவி	மாதிரி	 ைழ ற?"

ெதாைலவில்	ேமஸ்திரி	யா ம்	ெதன்ப கிறாரா	என் 	 ழாவிய	கண்கேளா
பார்த் விட் 	சலித்தவள்	ேபால்	 கம்	சி க்கப்	பார்த்த	சித்தாள்	ெபண்
ஒ த்திையப்	பார்த் 	தாயம்மா	அப்ப க்	 றிய ம்,	அ வைர	வட்டம்	ேபாலி ந்த
ேமாவாயில்	எல்ைலக்	கம்பிகள்	ேபால்	தா 	படர,	க த்ைதச்	சற் 	நீட் ,	கண்கைள
சிறி 	 த்தி	உதட் ல்	பற்கள்	பட	ஏேதா	ஒ 	ேபா க் 	ஆயத்தமானவர்	ேபால்,
ெதாைல	ேநாக்காய்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	நாற்ப 	வய 	மதிக்கத்தக்க
ெபயிண்டர்	ெப மாள்	ைககால்கைள	ெவட் 	உதறிப்	ேபா கிறவர்	ேபால்	உதறிக்
ெகாண் 	எ ந் 	ேபசினார்.

"அண்ணாநகர்.	ஹ ஸிங்	ேபார்ட்	கட் ற	இடத் ல	ஒ 	சித்தாள்	ெபாண்ண
கான் ராக்டர்	ஜாைடமாைடயாய்	கிண்டல்	பண்ணியி க்கான்.	அந்தப்	ெபாண்
கண் ச்சி க்காள்.	ஒ நாள்	ஸ்ேடார்	 ம்ல	அந்தப்	ெபாண் 	சிெமண்ட்
ட்ைடையத்	 க்கச்ேச,	கான் ராக்டர்	அவள்	ைகையப்	பி ச் 	இஸ் க்கிறான்.

அவள்	 ப்பா 	ேபாட,	வாட்ச்ேமன்	அங்ேக	ேபாய்	கான் ராக்டைர
கண் ச்சி க்கான்.	ஒ 	வாரத் ல	அந்த	வாட்ச்ேமைன.	எைதேயா	தி ட்டான்
ெசால்லி	காண் ராக்டர்	ேபாலீஸ்	லாக்காப் ல	ேபாட் ,	கைடசில	அவைன	ஒ
வ ஷம்	ெஜயி ல	ேபாட	வச் ட்டானாம்.	அந்தப்	ெபாண் 	 க் ப்	ேபாட் ச்
ெசத் ட்டாளாம்.	இந்தச்	சங்கதி	நம்ம	வாயில	வர்ல.	 ரீேதவிேயா.
கிரிேதவிேயான் 	ேபசேறாம்."

ேபசிய	வாய்கள்	அைடத் ப்	ேபாயின.	ேமஸ்திரிகளின்	வ ைகையப்	பார்த்த



கண்கள்	பிரமித் 	நின்றன.	சில	சித்தாள்	ெபண்கள்	தங்க க் 	ஏற்பட்ட	அல்ல
ஏற்படவி ந்த	அபாயங்கைள	நிைனத் ப்	பார்த் 	ெநஞ்சச்	 ைமயில்	ெப ச்
விட்டார்கள்.	ெபயிண்டர்	ெப மாள்	ேகள்விப்பட்ட	சம்பவத்ைத	நிைனத் ப்	பார்க்க

யாதவர்	ேபால்	அங் மிங் மாக	நைடேபாட்டார்.	அங்கி ந்த	எல்லாேம
அஸ்தமித்த 	ேபால்	ஆகாயத்ைதேய	அண்ணாந் 	பார்த்த	தாயம்மா
ெவ ைமேயா 	ேபசினாள்.

"ெபாண்ணா	பிறக்கற 	தப் .	அப்ப ேய	ெபாறந்தா	காட் ம்	சித்தாள்
ெபாம்மனாட் யா	பிறக்கற 	ெராம்ப	தப் 	பாவம்.	யா 	ெபத்த	ெபாண்ேணா?
அவ க்காக	சப்ேபார்ட்	பண் ன	மவராசன்.	இப்ேபா	ெஜயிலில்	எப்ப
வா றாேனா?”

ெப மாள்	உலவிக்	ெகாண்ேட	ேபசினார்.

"நம்மள	மா ரி	சாதாரண	ஜனங்கேளாட	நிசமான	கவனத்த	தி ப் ற	விதத்தில்
நாட் ல்	பத்திரிைகக ம்,	பாட் ம்	நடக் 	ந ைக	ேஷாபா	ெசத் ட்டாள் 	நாம்
ேப கிேறாம்.	நம்ம	ெபாண் ங்க	ெசத்தால்.	பிணம்	ேபான	ெபாற தான்,	 க்கம்
விசாரிக்கப்	ேபாேறாம்.	ேபான	வாரம்	இப்ப த்தான்	அந்தக்	கிழவி	ேராஸம்மாவ."
தாயம்மா	இைடமறித்தாள்	

"அைதச்	ெசால்லாதீங்க,	ெபயிண்டர்.	நீங்க	இன்ெனா 	வாட் ச்	ெசான்னால்
நா ம்	இந்த	சணத் ேலேய	ெசத்தா ம்	ெசத் ேவன்.	வாணாம்	மவராசா
அந்தக்	கத."

ெப மா ம்	உணர்ச்சி	வசப்பட்டவர்ேபால்,	ைககைள	பின் றமாகக்	கட் க்
ெகாண் 	நின்றார்.	 க்கைடயில்	ஒ வர்	மாற்றி	ஒ வராக	 க் த் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	ெப மாள்,	யா க்ேகா	ேபாட் 	ைவத்தி ந்த	கண்ணா
டம்ளர்	 ைய	எ த் ,	தாயம்மாவிடம்	நீட் னார்.	அவள்	"இைதவிட	ெவத்தல
பாக் ."	என் 	இ த்த	ேபா ,	அவர்,	தன்	ைசட்	ைபக் ள்	இ ந்த	ைபைய
எ த் ,	அகல	விரித் ,	ெவற்றிைலைய ம்,	பாக் த்	 ைள ம்	நீட் னார்.

தி ெரன் 	கிழக் ப்	பக்கமாக	இரண் 	வாலிப	உ வங்கள்	வ வ 	ெதரிந்த .
அவர்கள்	அங் மிங் மாகப்	பார்த் க்	ெகாண் ,	அகன்ற	கண்கேளா ,	விரிந்த
கால்கேளா 	வ வைதப்	பார்த்த ம்,	தாயம்மா ம்,	ெப மா ம்,	அவர்கள்
ெசன்ைனக் ப்	 தி 	என்பைதக்	கண் 	ெகாண்டவர்கள்ேபால்,	ஒ வைர	ஒ வர்
திதாய்	பார்ப்ப 	ேபால்	பார்த்தேபா ,	ெகாத்தனார்	ெகாண்ைடயா,	"ெப மாள்
தம்பி.	ெஜயி ல	இ க்கிற	வாட்ச்ேம க் 	நாம	ஏதாவ 	பண்ண	 யாதா”
என்றார்.	தாயம்மா,	ெதாைலவில்	ெதரிந்த	உ வங்கள்	மீ 	நாட் ய	கண்வீச்ைச
ெகாத்தனார்	மீ 	ேபாட் க்	ெகாண்ேட	ேபசினாள்.



"நம்மள	மா ரி	ஏைழ	பாைளகளால	என்ன	பண்ண	 ம்?	நமக் ள்ளதான்
ஒற் ைம	கீதா?.	ெபயிண்டைரப்	பார்த் ,	ெகாத் க்காரர்	வயிெரறி
ெகாத் க்காரர்	ேமல	பிளம்ப க் ப்	ெபாறாைம,	பிளம்பர்	ேமல,	ஆசாரிக்
ெபரியா க் 	சித்தாள்	ேமல.	அவ்வள 	ஏன்	ேபாக ம்?	இப்ேபா	எனக்
ஐம்பத்தஞ் 	வய 	ஆ 	நாற்ப 	வ ஷமா.	சித்தாளாய்	கீேறன்.	என்னால
கான்கிரீட்	 ட ம்,	ெலவல்	பார்க்க	 ம்	ேமால்ட	சரியா	பண்ண ம்.	நா
ஆம் ைளயா	இ ந்தால்.	இந்ேநரம்	ெகாத்தனாராய்	மாறி	இ பத்திரண் 	 பா
சம்பாதிச்சி ப்ேபன்.	என்ன	பண்ற ?	ேபாறாத	காலம்	ெபாம்மனாட் யா
ெபாறந் ட்ேடன்.	எட் 	 பாய்	சம்பளத் ேல.	நாற்ப 	வ ஷமாய்	சித்தாளாேவ
கீேறன்.	எங்ேக	காட் ம்	ஒ 	ெபாம்மனாட் 	ேமஸ்திரியாேவா	ெகாத்தனாராேவா
கீறாளா?	நமக் ள்ள	ஆயிரம்	ேபாறாம.	ெபயிண்டர்	அ க்கிற	நிறத் ல,	ஆசாரி
ேபா ற	கத ல,	ஒட்டர்	ேதாண் ற	வாணத் ல.	ெகாத்தனார்	கட்ற	 வர்	-	ஒ
கட் டம்	அப்ப ேய	நிக் .	ஆனால்	எங்ெகல்லாேமா	சிதறிக்	கிடக் ற
சாமான்கைள	உயிைரக்	ெகா த் 	ஒேர	இடமாய்	ஆக் ற	நாம்,	அந்த	வீ 	மாதிரி
நிக்ேகாேமா?	பிற ,	ஏன்.	காண் ராக்டர்	ெபாம்மனாட் 	ைகையப்	பி க்க
மாட்டான்?	வாட்ச்ேமன்	ஏன்	ெஜயி க் ப்	ேபாகமாட்டான்?"

தாயம்மாக்	கிழவி	ேபசி	 த் விட் ,	ெப மாள்	தன்ைனப்	பாராட்ட	ேவண் ம்
என்ப 	ேபால்	அவைரப்	பார்த்தாள்.	அவ ம்	ஒ 	பார்ைவயாேலேய	அவைளப்
பாராட் யி ப்பார்.	அல்ல 	மற்றவர்கைளப்	பார்க்கிற	ேதாரைணயின்	 லம்
அவளின்	உத்ேவகத்ைத	அங்கீகரித்தி ப்பார்.	அதற் ள்	அந்த	இரண்
உ வங்க ம்	வந் 	விட்டன.	அங்ேக	 யி க் ம்	 ட்டத்ைதப்	பார்த்த ம்	மனம்
ேபான	ேபாக்கில்	நடந்தவர்கள்,	மனம்	நின்ற 	ேபால	நின்றார்கள்.	பிற 	மீண் ம்
நடக்கப்	ேபானார்கள்.	ஏேனா	நடக்கவில்ைல.

அந்த	உ வங்களில்	ஒன் 	ஆண்.	 ப்ப 	வய 	என் 	ெசால்வேத	அதிகம்.
'கான்க்ரீட்	கலைவ	மாதிரி	உடம்பின்	அ க்கள்	ரத்தத் டன்	பிைசயப்பட் ,
அ த்தமாக	இ க்கப்பட்ட 	ேபான்ற	உடம் 	அவன	சற் 	ஒல்லியாகத்
ெதரிந்தா ம்	ேபான்	ெவயிட்	ஆசாமி.	 ர்ைமயாக	 ற் ப்	ெபற்ற	 க் 	க ப்பாக
இ ந்தா ம்	பளபளப்பான	க ப் .	கைடந்ெத த்த	ேதக் த்	 ண்கள்	ேபான்ற
கால்கள்.	இன்ெனான் 	ெபண்.	அவ க் 	இ பத்திரண் 	வய 	இ க்கலாம்.
தைலேய	ஒ 	பாரமாகி,	அைதத்	தாங்க	 யாதவள்	ேபால	 வண்ட	உடம்
அளவான	எ ம்பைமப் 	உள்ளதால்,	அந்தக்	 ைழேவ	ஒ 	நளினமாகத்	ெதரிந்த .
ட்ட	ெசங்கல்	நிறம்.	அ த்தமான	 வங்கள்.	ஆனா ம்,	எ த்ெதறிந் 	பார்ப்ப

ேபாலான	பார்ைவ.	கர்வமான	பார்ைவயல்ல.	கர்வபங்கப்	பார்ைவ ம்	அல்ல.

இ வ ம்,	தயங்கியப 	நின்றார்கள்.	எல்ேலா ம்	அவர்கைளப்	பார்த் க்
கண்கைள	விரிவாக்கினார்கேள	தவிர,	வாையத்	திறக்கவில்ைல.	இ தியில்



அவேன	ேபசினான்.	ேபசிவிட் ,	அவர்கள்	தன்ைன	கிண்டல்	ெசய்யப்
ேபாகிறார்கேளா	என்ப 	மாதிரி	தன்ைன ம்	 ட்டத்ைத ம்	மாறி	மாறிப்	பார்த் க்
ெகாண்டான்.

"இங்க.	ஏதாவ 	விேசஷமா?"	

ெகாத்தனார்	ெகாண்ைடயா,	எகத்தாளமாகச்	ெசான்னார்.	

"நாங்கதான்	விேசஷம்."	

"இல்ல.	 ட்டமா	நிக்கியேளன் 	ேகட்ேடன்."	"ஏன்	நிற்கப்படாதா?”

"நான்	என்ன	மவராசாவா?	இல்ல	மந்திரியா?	உத்திர 	ேபாட.	நாேன	பஞ்சம்
பிைழக்க	வந்த	பன்னாைட."

ெபயிண்டர்	ெப மாள்	பின் றமாகக்	கட் ய	ைககைள	 ன் றமாக	வீசிப்
ேபாட் விட் ,	அன் 	த ம்பக்	ேகட்டார்.

"தம்பிக் 	எந்த	ஊ ?"	

"தி ெநல்ேவலி	ஜில்லா ல	ஆலங் ளத் க் 	பக்கத் ல	ஒ 	கிராமம்.
ேநத் தான்	ெமட்ராஸ்	வந்ேதாம்."

"என்ன	விேசஷம்?"	

"ஊர்ல.	வயல்	ேவைலக் ப்	ேபாேவன்.	இவள்	நாற் 	நட கைள	எ க்கன்
ேபாவாள்.	இப்ேபா	மணல்	ேதரி	மாதிரி	ஆயிட் .	ெவயி ல	நிலெமல்லாம்
ெபா ங்கிட் ."

"ஒனக் 	நிலம்	உண்டா?"	

"கடன்தான்	உண் "	"பிற 	ஏன்.	ஏேதா	பத் 	ஏக்கர்	நிலம்	வச்சி க்கிற	விவசாயி
மாதிரி	வயலப்பத்தி	இப்ப 	வ த்தப்படேற?"

"நீங்க	ெசால் ற 	நியாயமாப்	படல.	கிராமத் ல,	நிலம்	வச் க்க	விவசாயி	ஒ
வ ஷம்	மைழ	ெபய்யாட்டா ம்.	விைத	ெநல்ல	 த்தியாவ 	சாப் டலாம்.	வய ல
விைளயாட்டா ம்	க ப்பட் 	காச்சாவ 	பிைழச்சிக்கிடலாம்.	ஆனால்	 லிக்
விவசாய	ேவைலக் ப்	ேபாற	என்ைன	மாதிரி	ஆ வ க் த்தான்.	 ளம்	ெராம்ப
க்கியம்.	ெவளிப்பைடயா	ெசால்லப்ேபானால்.	நிலம்	பிறத்தியா க்	 ன்னா ம்,



அந்த	நிலத்ேதாட	அ ைம.	எங்க க் த்	தான்	ெதரி ம்.	அந்த	நிலத் ல
விைளச்சல்	இல்லாட்டா,	நாங்க	 ைளக்க	 யா ."

"அதாவ .	பங்களாம்மா	ைபயேனாட	அ ைம.	அந்த	வீட்ல	ேவைல	பார்க்கிற
ஆயா க் த்	ெதரியற 	மாதிரி"	என்றார்	ெகாண்ைடயா.

விவசாய	ஆயாவான	அந்த	இைளஞன்	அவர்	ெசால்வ 	 ரியவில்ைலயானா ம்
ஏேதா	தன்	நிைலக் 	இரங்கிப்	ேப கிறார்	என் 	நிைனத் 	தி ப்திேயா
ன்னைக	ெசய்தான்.

தாயம்மா	ஒ 	சந்ேதகப்	பிேரரைணையக்	ெகாண் 	வந்தாள்.

"ஆமா,	ஊர்ல	இ ந் .	நீ ம்	ஒன்	சம்சார ம்	ெவளிேய ற க் 	பஞ்சம்
மட் ந்தான்	காரணமா?"

அவன்	ஏேதா	ெசால்லப்	ேபானான்	அந்தக்	 ட்டத்திடம்	 ைறயிடப்	ேபாவ ேபால்
ேதாளில்	கிடந்த	தன 	 ண்ைட	எ த் 	 ழங்ைகயில்	ேபாட் விட் ,	வி த்த
வியாக்கியானங்கேளா 	ேபசப்	ேபாகிறவன்	ேபால்	உட்காரப்	ேபானான்.	உடேன
அவன்	மைனவி	அவன்	விலாவில்	இ த் 	மின்ெவட் ப்	ேபால	உதட்ைடச்	 க்கி,
கண்கைள	ேமல்வாக்கில்	 க்கிப்	ேபாட்டாள்.	அவன்	ெபட் ப்	பாம்பானான்.

அவனிடம்,	ேமற்ெகாண் 	யா ம்	எைத ம்	ேகட்கவில்ைல.	அவன்	மைனவிையேய
அகன்ற	வாேயா 	பார்த்த	தாயம்மா	'ஒன்	அய க் 	சினிமா ல	ந ச்சா	லட்சம்
லட்சமாகச்	சம்பாதிக்கலாம்.	சினிமாக்காரன்	பார்த்தா ன்னா	விடமாட்டான்'	என்
ெசால்லப்	ேபானவள்,	ெபயிண்டர்	ெப மாைளப்	பார்த்த ம்	வாைய	 க்
ெகாண்டாள்.	பிற 	அவ ைடய	ெபயைரக்	ேகட்டாள்.

"வச்ச	ேப 	அன்னவ .	சில 	அன்ன ன் 	 ப்பி வாங்க.	சில 	வ ன்
ப்பி வாங்க."

"ஒன்	ஆம்பைடயான்	எப்ப க்	 ப்பி வான்?	அட	ெவட்கத்ைதப்	பா 	ஒன்
ஆம்பைடயான்	ேப 	என்னம்மா?	ெகாத்தனாேர!	இந்தப்	ெபாண் 	ெவட்கப்
படறைதப்	பா 	தி ெநல்ேவலி	ெபாம்மனாட் ங்க	கட் ன	ஆம்பைடயான.	'நாேய
‘ேபய'	என் 	 ப்பிட்டா ம்	 ப்பி வாங்க.	ஆனால்	ேபர்	ெசால்லி	மட் ம்
ப்பிடா ங்க.	எனக் த்	ெதரி ம்.	அதனால்தான்	ேகட்ேடன்.	ஏம்ேம!	ஒன்

ஆம்பைடயான்	ேபைர	 ம்மா	ெசால் 	நீ	இப்ேபா	இ க்கிற 	ெமட்ராஸ்.	 ம்மா
ெசால் ம்மா."	

ன் 	வா ப்	பி யில்	அல்லா ய	அேத	ைபயன்,	இப்ேபா 	சிரிப் ப்	பாதி ம்,	ேகாபம்



மீதி மாய்	ேகட்டான்

"ஆயா,	நீ	என்ன	கவர்ெமண்ட்	மஸ்டர்ேரால	எ திப்	ப க்க 	மாதிரி	ேபர்	ேகக் ற,
பாவம்,	நாட் ப் றங்கைளப்	ேபாய்	டபாய்க்கிறேய"	

"என்ேனாட	சர்வீஸ்க் .	நா 	மஸ்டர்	ேரால்	 ட	எ தலாண்டா?”	

"நீ	எ னால்.	அ 	கார்ப்பேரஷன்	மஸ்டர்	ேரால்	மாதிரி	 ம்?"	"இப்ப	மட் ம்
என்னவாம்?"	

தி ெரன் 	ேபச் 	நின்ற .	எல்லா ம்	பார்க்காத	சமயத்தில்	ஒ வர்	அங்ேக	வந்
நின் 	பார்த்தார்.	இரண்டாக	ம த் க்	கட் ய	 ங்கி,	ைகயில்	க காரம்.
இன்ெனா 	ைகயில்	 க் ப்ைப,	கவிழ்த் ப்	ேபாட்ட	மீைச,	ெதனாவட்டான
பார்ைவ.	ேமஸ்திரி.	அந்த	அ ைமகளின்	உைழப்ைப	விைல	ேபச	வந்தி க் ம்
தரகர்.	அவர்க க் 	அவர்தான்	மந்திரி,	ேபாலீஸ்காரர்.	இவர்க க்
அ த்தப யாக	வ ம்	ஆண்டவன்.	எல்ேலா ம்	எ ந் ,	அவைர	ெமாய்த் க்
ெகாண்டார்கள்.	அவர்.	அவர்கைள	ேம ம்	கீ மாகட்	பார்த்தார்.

"சிப்ஸ்	ேபாட் .	ேமல்தளம்.	 ச ம்.	அஞ் 	ெபரியாள்.	அஞ் 	சித்தாள்	ேவ ம்."

ஐந்தல்ல;	ஐந்ைதந் 	இ பத்ைதந் 	ேப க் ம்	அதிகமாக	அவைரச்	 ழ்ந்
ெகாண்டார்கள்.	கண்களால்	ெகஞ்சியவர்கள்.	அவர 	கண்	பார்ைவக்காக	அ
ேபாகிற	இடெமல்லாம்	தன்	பார்ைவைய	ேமாத	விட்டவர்கள்.	 ன்னா ம்
பின்னா மாக	 ண் ய த்தவர்கள்.	ெமாத்தத்தில்	பிச்ைசக்காரர்கள் ட,	அப்ப
ெமாய்க்க	மாட்டார்கள்.	உைழப்ைப	பிச்ைசயி ம்	ப பிச்ைசயாய்	வழங்கி ம்,	அ
ெதரியாத	அந்த	உைழப் ச்	சைதகள்,	தங்கைள	விற்கக்	 ைழந்தார்கள்.
கம்பீரமான	உடல்கள்,	கத்தாைழேபால்	 வண்டன.

ேமஸ்திரி	சிறி 	விலகி	நின் 	ேபசினார்.

“காண் ராக்டர்	ேமாசமான	கஞ்சன்.	வழக்கப்ப 	ெபரியாள்	சித்தாள்	 லி
கிைடயா .	பாதி	நாைளக் .	ெபரியா க் 	நா 	 பா.	சித்தா க் 	 பா
தான்	தர ம்.	இஷ்டம்	இ ந்தால்	வாங்க.	இல்லன்னா	நைடையக்	கட் ங்க.
அப் றம்	இசக் 	மசக் 	ேபசப்படா ."

"ஒ 	சிலர்	நகன்றார்கள்.	ெப ம்பாேலார்,	ேவைல	 க்கியம்	 லியல்ல
என்ப ேபால்,	நின்ற	இடத்திேலேய	நின்றார்கள்.	ேமஸ்திரிக் 	இன் ம்	ேரட்ைடக்
ைறத்தி க்கலாேம	என் 	ஒ 	ஆைச.	தன்	 ன்னால்	 ைழந்த	 ைழ க் ம்,
ைழந்தவர்களின்	உடல்	பலத்திற் ம்	ஒ 	விகிதாச்சாரத்ைத



ஏற்ப த்திக்ெகாண் 	ஒவ்ெவா வராகப்	பார்த் ,	தன்	பக்கம்	நிற்கச்	ெசான்னார்.
அந்தக்	 ட்டத்ேதா 	 ட்டமாகப்	ேபாய்	நிற்கப்ேபான்	தாயம்மாைவப்	பார்த்
அதட் னார்.

"நீ	அந்தாண்ட	ேபா.	ேபான	வாரம்.	ஒண் க் ப்	ேபாற	சாக் ல	ஒ 	மணி	ேநரத்த
ேவஸ்ட்	பண் ேன.	ஒன்	உடம் க் 	 யா .	ஒத்திப்ேபா."

தாயம்மா	ெகஞ்சினாள்.

"அப்ப ச்	ெசால்லப்படா 	ேமஸ்திரி.	இன்னிக் 	ேவைலக் ப்	ேபானாத்தான்.
நாைளக் 	டாக்டராண்ட	ேபாவலாம்.	பத்ேதாட	பதிெனாண்ணா	ேசர்த் க்ேகா."

"அந்தக்	கத	வாணாம்."

"நீேய	தள் னா.	நா 	யார்	கிட்ட	ேபாேவன்?	ெசால் 	நயினா."

"ஆமா.	நீ	வய ப்	ெபாண் .	ஒன்ைனத்	தள்ேறன்.	ஏம்மா,	நீ	ஊ க் ப்	 திசா?
கட் ட	ேவல	ெதரி மா?"

அன்னவ 	கணவைனப்	பார்த் விட் ,	அவன்	அ மதி	கிைடத்த
அ மானத்தில்	பதிலளித்தாள்.

"கட் ட	ேவல	பழக்கமில்ல.	இவகைள	ேவ ன்னா	 ட் க்கிட் ப்	ேபாங்க."

"நீ	வாரீயா?	அ தான்	ேகள்வி"
"சரி	வாேறன்."	

"கட் ட	ேவைல	பழக்கமில்லன் 	ெசான்ேன."	

"ெசத்தால்தானா	 கா 	ெதரிய ம்?	ஏைழங்க க் 	வீட்ல	இ க்க .
காட்ல	இ க்கற 	மாதிரி	தாேன."

"பரவாயில்ைலேய.	நல்லாத்தான்	ேப ற.	இப்ப 	வா."

அன்னவ 	 ஷைனப்	பார்த்தாள்.	பிற 	"இங்ேகேய	லாந் ங்க.	நான்	வார
வைரக் ம்	ெவளியில்	ேபாவப்படா "	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேமஸ்திரி	நின்ற
பக்கமாக	நகர்ந்தாள்.

பப்ளிக்	சர்வீஸ்	கமிஷன்	ேசர்மன்	மாதிரி,	ேமஸ்திரி	 ன்னால்	நடக்க,	அவேரா



ெதாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாகிறவர்கள்ேபால்	ேதர்ந்ெத த்த	"ெபரியாள்'க ம்,
'சித்தாள்'க ம்	நடந்தார்கள்.	அன்னவ ,	கணவைனத்	தி ம்பத்	தி ம்பப்
பார்த் க்	ெகாண்ேட	நடந்தாள்.	தி ெரன் 	அவேளா 	வந் 	ேசர்ந்த	கணவன்
"நான்	நீ	ேவைல	பார்க்கிற	இடத் க் ப்	பக்கத்தில்	வந் 	நிக்ேகன்"	என்றான்.
அவைன	அதட்டப்ேபான	ேமஸ்திரிக் 	அதட் வதற் 	இன்ெனா 	ஆள்
கிைடத்த .

தாயம்மா,	ெகஞ்சிக்	ெகாண்ேட	ஓ வந்தாள்.

"ேமஸ்திரி.	இன்னிக் 	மட் மாவ 	 ட் ட் ப்	ேபா	ேமஸ்திரி.	நாைளக் 	எப்ப ம்
டாக்டராண்ட	ேபாக ம்."

"நீ.	ஒண் க் ப்	ேபாற க்கா?"

அந்தப்	பக்கமா	நடந் வந்த	ெபயிண்டர்	ெப மாள்	அதட் னார்.	

"ேயாவ்,	நீயில்லாம்	ம ஷனாய்யா?	அந்த	அம்மா க் 	என்ன	ேகாளாேறா?
ஒன்ேனாட	 	வ ஷமா	ேவைலக் 	வர்ர	ெபாம்மனாட் .	நாற்ப 	வ ஷமா
சித்தாளாய்	ேவைல	பாக் றவள்.	இந்த	நாட்ல	யாைனக் க் ட	ெபன்ஷன்
ெகா க்கறாங்களாம்.	ஆனால்	யாைனையவிட	அதிகமா	ேவல	பார்த்த
அம்மா க் 	ெபன்ஷன்	வாணாம்.	ேவல	 டவா	ெகா க்கப்படா ?	அந்த
அள க்கா	ெநஞ்சில	ரப் 	ஏறிட் ?	உன்ைனச்	ெசால்லிக்	 ற்றமில்லய்யா?
எல்லாத் க் ம்	எங்களச்	ெசால்ல ம்.	அட.	நீ	ேவல	 ட	ெகா க்க	ேவண்டாம்.
ேபச்சாவ 	ம ஷத்தன்ைமயாய்	இ க்கப்படாதா?”

நடந் 	ெகாண் ந்த	ேமஸ்திரி,	சிறி 	நின்றார்.	ெபயிண்டர்	ெப மாைளப்
பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவ க் ப்	பயம்.	 மான	வைர,	அவைர	ேவைலக் க்
ெகாண் ேபாகமாட்டார்.	ேவைலயில்	 ைற ம்	ெசால்ல	 யா .	அவர்	ேகட்கிற
ேகள்விகைள	தள்ள ம்	 யா ,	ெகாள்ள ம்	 யா .

ேமஸ்திரி	தயங்கி	நின்ற	ேபா ,	ெப மாள்	நிதானமாகக்	ேகட்டார்.

"நீய	இந்த	அம்மாகிட்ட	எத்தைனேயா	வாட் 	கட் ட	ேவைலக் 	ஐ யா
ேகட் க்ேக.	அந்தம்மா	ெகா த்த	அத்தைன	ஐ யாைவ ம்.	என்ஜினிய ங்கேள
ஆச்சரியப்பட் 	அமல்	ெசய் 	இ க்காங்க.	 ன்னாேல	மாதிரி,	இதால	ேவல
பார்க்க	 யாட் ம்,	ஒன்பேதாட	பத்தா	நீ	ெநனச்சால்	சமாளிக்கலாம்.	அப் றம்
ஒன்	இஷ்டம்"

ேமஸ்திரி	தயங்கியப ேய	பதிலளித்தார்.	



"இப்ேபா	ஆ ங்கள	எ த்திட்ேடன்.	இதற் 	ேமல	 ட் கிட் ப்	ேபானால்
காண் ராக்டர்	கத் வான்.	ஓங்க	 கத் க்காக	நாைளக்கி	ேவ ன்னால்
ப்பி ேறன்.	இப்ேபா	யாைர	கழிக்க	 ம்?"

அன்னவ 	கணவைனப்	நிமிர்ந் 	பார்த்தாள்.	தாயம்மாைவ	-	அவளின்	தள்ளாத
இயலாைமையப்	ஏறிட் ப்	பார்த்தாள்.	பிற 	ேதாைள	நிமிர்த்தியப 	ெசான்னாள்:

"நான்	ேவ ன்னால்	நின் க்கிேறன்.	இந்தம்மாவ	 ட் க்கிட் 	ேபாங்க."

ேவ 	வழியில்லாமல்,	ேமஸ்திரி,	தாயம்மாைவச்	ேசர்த் க்	ெகாண்டார்.

"நீ ம்	வா.	பரவாயில்ைல."	என் 	அன்னவ ைவப்	பார்த் ச்	ெசால்லப்ேபானார்.
பிற 	 ற்ற	உணர்வாேலா	அல்ல 	ெப மா க் ப்	பயந்ேதா,	நிைனத்தைதச்
ெசால்லவில்ைல.	தாயம்மா,	அன்னவ வின்	ைககைளப்	பி த் ப்	பாசம்	ெபாங்க
அ த்திவிட் ,	ேமஸ்திரியின்	பின்னால்	நடந்தாள்.	ெபயிண்டர்	ெப மாள்	அந்தக்
கிராமத் ப்	ெபண்ைண	நிமிர்ந் 	பார்த்தார்.	பிற 	"நாைளக் 	அந்த	 க்கைடப்
பக்கம்	வாங்க.	எந்த	ேமஸ்திரி	கிட்டயாவ 	ேசர்த் 	வி கிேறன்"	என்
ெசால்லிவிட் ,	ேவகமாக	நடந்தார்.

அன்னவ ம்,	அவள்	கணவ ம்	 க்கைடப்	பக்கமாக	நடந்தார்கள்.	கணவனின்
பக்கத்தில்	இ ந்த	ேகாணி	 ட்ைடைய	அவள்	வாங்கப்	ேபானாள்.	அவன்
ெகா க்க	ம த்தான்.

இ வ ம்	 க்கைடைய	ெந ங்கியேபா ,	பிளாட்பாரத்தில்	உைழப்ைப	விற்பதற்காக
உட்கார்ந் ,	உட்கார்ந் 	எழ யாமல்	ேபான	ஒ 	மனிதர்	தி ெரன்
வாந்திெய த்தார்.	அன்னவ 	 க்கைடயில்,	பாய்ல க் 	அ ேக	இ ந்த
பாதியள 	நீர்	நிைறந்த	டம்ளைர.	கைடக்காரரிடம்	ேகட்காமேல	எ த் க்
ெகாண் ,	அந்த	மனிதைரப்	பார்த் 	ஓ னாள்.

காைலயில்	 ைய ம்,	பீ ைய ம்	மாறிமாறித்தின் 	ேவைலக் ப்	ேபாகேவண் ம்
என்ற	மேனா	திடத்தால்,	பித்த	மயக்கத்ைதக்	கட் ப்ப த்திய	அந்த	உைழப்பாளி,
இப்ேபா 	உைழப் ப்	ேபானதால்	எல்லாம்	ேபாகட் ம்	என்ப ேபால்,	வயிற்ைற	விட் ப்
பி த்தார்.	அ 	வாந்தியின்	வ வில்	ஒப்பாரி	ஒலிேயா 	ெவளிப்பட்ட .	அவர்	–	

வாந்திெய த் க்ெகாண்ேட	இ ந்தார்.	அதில்	வ ைமயின்	நிறமான	மஞ்சள்
இ ந்த .	இயலாைமயின்	மயக்கமான	பித்தம்	இ ந்த .

வ ைமைய	உண்ட	வயி 	இப்ேபா 	அதைன	வாந்தியாகத்	தி ப்பிக்	ெகா த்த .



---------------		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2

மாைல	மயங்கிக்	ெகாண் ந்த .

பிளாட்பாரத்தின்	 ண்கள்	ேபால்	நின்றவர்கள்,	 ங்கிக்	கிடந்தவர்கள்,	ேசாம்பிக்
கிடந்தவர்கள்,	ஆகாயத்ைதத்	 ழாவிப்	பார்த்தவர்கள்,	 மிையக்	 த்திப்
பார்த்தவர்கள்,	வயிற்ைறப்	பி த் க்	ெகாண்டவர்கள்	-	ஆகிய	ஆண்,	ெபண்,
சி வர்,	சி மியர்	அத்தைன	ேப ம்,	வானத்ைதப்	பார்க் ம்	மானாவாரிக்	 ளம்
ேபால்	ேமஸ்திரிக க்காக	நின் 	ஒவ்ெவா வராகப்	ேபாய்விட்டார்கள்.

அன்னவ ம்,	அவள்	கணவ ம்,	அந்தத்	ேதநீர்	கைடக்க ேக	ெவ ைமயாய்
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.	வ ேவார்	ேபாேவார்	கண் த்திப்	பாம்பாய்	பார்ப்பைதப்
பார்த் 	கீரிேபால்	சீறப்	ேபானவள்,	எலிேபால்	அடங்கிப்ேபானாள்.	கணவைனப்
பார்த் 	‘எங்ேக	ேபானா ம்.	ட ப்பக்கம்	ேவண்டாம்'	என் 	தான்	ெசான்னைத
அவன்	ேகட்காமேல	இங் 	வந்தைத,	'பார்த்தியாளா	என் 	ெசால்லிக்
கண் க்கப்ேபானாள்.

பிற 	கஷ்டப்ப ம்ேபா 	 த்திக்	காட் வ 	ெகாைலையவிடக்	ெகா ைமயான
என் 	உணர்ந்தவள்	ேபால்	உணர்வின்றி	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.	அவ ம்	ேமாவாய்
நிமிர,	 ன்தைல	சாய,	ஆகாயத்தில்	இ ந் 	ேதவ தன்	வ வ 	வைரயி ம்
காத்தி க்கக்	கங்கணம்	கட் யவன்	ேபால்,	கால	ேநர	கன	பரிமாண்ங்கள்
மறந் ேபாய்	மரத்தி ந்தான்.	அன்னவ 	தி ெரன் 	அவன்	 ழங்காைல	ஆட் ,
மகிழ்ச்சிேயா 	கத்திக்	ெகாண்ேட	எ ந்தாள்.

"அந்தா.	 லவீட் .	மாமா ம்.	அத்ைத ம்	வாராவ.	 ம் டப்	ேபான	சாமி	 க்க
வந்த 	மாதிரி"	என்றாள்.

அவ ம்	எ ந்தான்.	

ஜரிைக	ேவஷ் டன்,	பட் ப் டைவ டன்,	ேமாதிரக்	ைகேயா ,	ைவர க் த்தி
க்ேகா ,	ைமனர்	ெசயின்	க த்ேதா ,	அைரக்கிேலா	ெநக்லஸ்	ெகாத் ச்

ெசயின்	வைகயறாக்கேளா 	தி கன்	ேகாவி க் 	ேதங்காய்	பழத்ேதா
ேபாய்விட் ,	வி தி	பிரசாதம்	 ங் மம்	மைறத்த	ெநற்றிகேளா ,	அர்த்தநாரீஸ்வர
உ வம்ேபால்	உடேலா 	உடல்	ஒட்ட,	காேலா 	கால்	தட்ட	தி ம்பிக்	ெகாண் ந்த
ைரப்பாண் ம்,	அவர 	பத்தினி	ெவள்ைளயம்மா ம்	அவர்கைளப்	பார்த்

ஆச்சரியப்பட் ,	அந்த	ஆச்சரியத்தால்	அதிர்ச்சி ற்றார்கள்.	 ைரப்பாண்



அனிச்ைசயாகக்	கத்தினார்.	
"என்னடா.	ேவ .	தி திப் ன் 	இந்தப்	பக்கம்."

"இப்பதான்	சின்ைனயா.	 கைன	ேவண் க்கிட்ேடன்.	'எங்க	ஊ 	ஆ
யாைரயாவ 	கண் ல	காட் ன் 	மன ல	 ப்பிட்ேடன்.	அவன்	ஒம்மக்
காட் ட்டான்."

"என்னடா	இ .	தி திப்பின் ?	இ 	ஒன்	சம்சாரமா?"	

அன்னவ ,	தன்ைன	அறி கப்ப த்திக்	ெகாண்டாள்.	

"என்ன	மாமா,	அப்ப 	ேகட் ப் ட் ய?	நான்	 ப் டாதி	பாட் ேயாட	ேபத்தி.	இவ
உம்	அய்யா க் 	ெபரியய்யா	மவனாச்ேச,	அத்ைத ம்	நீ ம்	வய க் 	வந்தப்ேபா,
இவிய	ேதங்காய்	பறிச்சாேவ.	நான்	ேதங்காய்	சீவிக்	ெகா த்ேதேன.	அந்த	ஞாபகம்
இ க்கா?"

"அத்ைத"	சிறி 	 ரம்	நடந் 	ேபாய்	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண்டாள்.	மாமா
பி ெகா க்காமல்	ேபசினார்.

"என்னப்பா.	இப் 	ெசால்லாமக்	ெகாள்ளாம."

"என்ன	சின்னய்யா	ெசய்யற ?	ஊர்ல.	மைழ	தண்ணி	இல்ல.	விவசாயம்	நடக்கல.
நாங்க	நடக்க	ேவண் யதாப்	ேபாச் ."

"இந்தா	பா ம்.	மாமா	கிட்ட ம்,	அத்ைத	கிட்ட ம்	மைறக்காமச்	ெசால் ம்	ஒ
ெபரிய	ம ஷன்கிட்ட	ெசால்லித்தான்	ஆக ம்."

"அ ம்	சரிதான்.	ஓம்	மகிட்ட	எ க்காக	சின்ைனயா	மைறக்க ம்?	நாங்க.	ஊர
விட் 	வந்த க் .	பஞ்சம்	மட் ம்	காரணமல்ல.	ெதக் த்ெத 	நாராயணன்	மகன்.
அைடக்கலம்	ெத ல்லா?	அந்தப்	பயமவன்.	இவளப்	பார்த் 	ஏடாேகாடமாய்
ேபசியி க்கான்.	ஒ 	தடவ.	ைகய	ேவற	பி ச்சி	இ த்தி க்கான்.	என்னால
தாங்க	 யல.	ேகாபத் ல	ெரண் 	தட் த்	தட் ேனன்.	காய மில்ல.
ரத்த மில்ல.	அவங்க	பங்காளிவ	திரண் 	வந் ட்டாங்க.	இந்த	எளியவனால
தாக் ப்பி க்க	 மா?	நம்ம	பங்காளிகல்ல	ெபரியவ 	நீ .	ஒம்ம	மா ரி
எல்ேலா ம்	ெமட்ராஸ்	வந்தாச் .	நான்	ஒத்தயா	என்ன	பண்ண	 ம்?	ெகாைல
வி ற	அள க் 	வந் ட் .	அதப்பத்திக்	 ட	கவலப்படல.	இவள	ராேவாட	ராவாய்

க்கிக்கிட் 	ேபாற க் க் ட	திட்டம்	ேபாட் ட்டாவ.	ேபாலீஸ்காரன்	கிட்ட
ெசான்னால்,	ஒன்	ெபாண்டாட் ய	ஸ்ேடஷ க் 	வரச்	ெசால் ங்கறான்.	ஒண் ம்
ஒடல.	ஓ 	வந் ட்ேடாம்"



"இ ேம	என்ன	ெசய் றதாய்	உத்ேதசம்?"	

இதற் ள்	விலகி	நின்ற	அத்ைத	"நீங்க	வாரீங்களா.	நான்	ேபாகட் மா?"	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேபாய்	விட்டாள்.	 ைரப்	பாண் 	ெசான்னைதேய	ெசான்னார்.

"இப்ேபா	என்ன	ெசய் றதாய்	உத்ேதசம்?"	

"அ தான்	 ரியேல	சின்னய்யா.	ஒ 	இ பத்தஞ் 	 பா	ெகா த்தால்	காய்கறி
வியாபாரம்	ெசஞ்சி	பிைழச் க் ேவன்."

"நான்	இன்னிக் 	சீட் ப்பணம்	கட்ட ம்.	அ க்ேக	இல்ல."	

"இல்லன்னா	உங்க	மில் லயாவ ,	மளிைகக்	கைடயிலாவ ,	அரிசி
மண் யிலாவ ,	மரத்ெதாட் யிலாவ 	எந்த	ேவைலயாவ 	ெகா ங்க.	அநாைத
மாதிரி	நிக்ேகாம்."

"அ 	வார க் 	 ன்னால	ெதரிய ம்பா.	ஒன்ன	மாதிரி	ஆ ங்க க் 	இடம்
ெபா ள்	ஏவல்	ெதரியாண்டாமா?	அந்தப்	பய	ைகையப்	 ச்சா	 ன்னால்,	ெபரிய
ம ஷங்கிட்ேட	ெசால்லாம.	அ ச்சால்?	அவ வ	வைளயலாப்	ேபாட் ப்பான்?
காலம்	கலி	காலம்பா.	அ க் 	ஏத்தாப்	ேபாேல	நடக்க ம்.	சரி	நான்	வரட் மா?"

ஒ 	பாதத்ைத	இன்ெனா 	பாதம்	ேதய்க்க,	நிைல	ெகாள்ளாமல்	நின்
ெகாண் ந்த	அன்னவ 	அ ேக	நின்ற	மின்	விளக் க்	கம்பத்தில்	 ைகச்
சாய்த் 	உட்கார்ந்தப ேய	'மாமாைவ	ேபாகவி ங்கள்!	அவ ம்	இவ்வள 	ேநரம்
நம்மகிட்ட	ேப னேத	ெபரி "	என்றாள்.	ேவ ,	அவைள	ேகாபமாகேவா
தாபமாகேவா	பார்த்தேபா ,	 ைரப்பாண் 	(அந்த	வட்டாரத்தில்,	அவர்	 	பாண் )
ந வி	விட்டார்.	ேவ 	மைனவியின்	அ ேக	உட்கார்ந்தான்.

இ வ ம்,	ஒ வ டன்	ஒ வர்	ேபசவில்ைல.	ேபானவைர ம்	பார்க்கவில்ைல.
ெபா 	கழிவ ம்	ெதரியவில்ைல.	ேவ 	தைலையச்	சாய்த் 	கரங்கைள	அதற்
அைண	ெகா த்தப 	ெவறித் 	ேநாக்கினான்.	அவேளா,	சற் 	ேநரத்திற்
ன் வைர,	ஊர்க்காரர்கள்	கண்ணில்	ப கிறார்களா	என் 	ஆர்வத்ேதா

பார்த்தவள்.	இப்ேபா 	அவர்களின்	கண்களில்	விழக் டா 	என் 	நிைனத் ,
கத்ைதக்	கவிழ்த்தப ,	 ைக	நிமிர்த்தினான்.	பசி	மயக்கத்ைத	மானமயக்கம்

வி ங்கிவிட்ட .	திக் த்	ெதரியாத	இடத்தில்,	திைச	ெதரியாமல்	தங்க க் த்
தாங்கேள	தனிைமப்பட்ட	அந்த	இளம்	ேஜா ,	ஒ வர்	இ ப்ப
இன்ெனா வ க் த்	ெதரியாத 	ேபால்,	உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.	ெந யேதார்
ேநரத்திற் ப்	பிற ,	ேவ 	தன்	பாட் க் ப்	 லம்பினான்.	



"இந்த	ம ஷேனாட	அக்காவ	இேத	மாதிரி	ஒ வன்	கிண்டல்	பண்ணியி க்கான்.
உடேன	எங்கய்யா	அவைன	அவன்	வீட்ல	ேபாயி	 க்கிக்கிட் 	 ச்சந்தில	கிடத்தி
மிதிச்சாராம்.	அ ,	அந்தக்	காலம்.	இவ 	ஒன்	ைகய	அந்தப்	பய	பி ச்சத	ெபரிசா
நிைனக்கல	பா ."

"ெசத்த	ேபச்ைச	ஏன்	ேபசறிேய?	ஒ வன்	நம்மள	உதாசீனம்	ெசய்யறான்னா,	நா ம்
அவைன	உதாசீனம்	பண்ண ம்.	இவ 	என்ன	நமக் ப்	ப யளக்கிற	பரமசிவமா?"

"ஒன்னக்	 ட் வந் 	திக் த்	ெதரியாத	காட்ல."	

" ம்மா	பினாத்தாேத ம்.	ஊர்ல	இ ந்தைதவிட	இப்ேபா	சந்ேதாஷமாத்தான்
இ க்ேகன்.	அங்ேக	தாலிக்கயித்த	பி ச் க்கிட்ேட	தவமி ந்ேதன்.	இங்க	எ
ேபான்◌ா ம்	என்	தாலிக்	கயி 	ேபாகா ங்கிற	ைதரியத் ேல	எந்தக்	கஷ்ட ம்
ெபரிசாத்	ெதரியேல."
"ஏதாவ 	வாங்கிட் 	வரட் மா,	ைகயில்	இரண் 	 பா	மிச்சமி க் ."

"இ க்கட் ம்.	அேதா	பா ம்.	நிைறய	சனங்க	ேராட்லேய	ேசா 	ெபாங் றாங்க.
நாம ம்	ெபாங்கலாம்.	ஒ 	கிேலா	அரிசி	இ க் ."

"கட ேள!	ஒனக்கா	இந்தக்	கதி?"

"இந்த	ஜனங்களப்	பார்க்காம.	என்ைன	மட் ம்	பார்த் 	நீ 	 லம்பினால்	இன் ம்
ேமாசமான	கதி	வ ம்.	சரி	எந்திரி ம்."

இ வ ம்	எ ந் ,	ெத ேவாரத்தில்,	 மிைய	வீடாக ம்,	ஆகாயத்ைத
ைரயாக ம்	ெகாண் ,	சந்திர	 ரியர்	சாட்சியாக,	சைமத் க்	ெகாண் ந்த,

ேவகாமல்	ேவ ம்,	மனித	ஜீவிகள்	பக்கமாக	நகர்ந்தார்கள்.	சாைலேயார
ேவலிக்காத்தான்ேபால்,	ஒ 	ேகாணிேய	வீடாக ம்,	வாசலாக ம்	விளங்க,	அ ேவ
காற்றிலா ம்	திைரச்	சீைலயாகத்	ெதரிய,	மனிதத் வத்தின்	எச்சங்களாய்,	எச்சில்
படர்ந்த	ப திகளில்	சைமய க்காக,	சைமக்கப்ப ம்	ெபா ள்ேபால்	இயங்கிக்
ெகாண் 	இ ந்தார்கள்.

அன்னவ ,	 ன் 	கற்கைள	எ த் 	 க்ேகாணம்	ேபால்	ைவத்தாள்.
ேகாணிப்ைபையத்	திறந் ,	ஈயப்	பாத்திரத்ைத	எ த்தாள்.	ேவ ,	அைத	வாங்கிக்
ெகாண் ,	ெதாைலவில்	இ ந்த	கழிப்பைற	பக்கம்ேபாய்,	அைரமணி	ேநரம்
காத்தி ந் 	தண்ணீர்	பி த் 	வந்தான்.	பிற தான்,	சைமய க் 	ெந ப் ம்,
ெந ப்பிற் 	விற ம்	ேதைவ	என்ப 	ெதரிந்த .	யாேரா	காட் ய	வழிப்ப 	நடந் ,
ள்ளி	விற கைள	வாங்கி	வந்தான்.	ெந ப் ப்	பற்றிய .	நீர்	ெகாதித்த .	காற்



அைணத் 	கல்ல ப் 	சாயப்ேபான .	அன்னவ 	 ட்டகல்ைலப்	பி த் 	 ட்ட
விரல்கைள	 ழாய்	மாதிரி	அைடத் க்	ெகாண் 	"பச்ைச	மிளகா ம்	உப் ம்
வாங்கிட் 	வா ம்"	என் 	ெசான்னேபா ,	அ ேக	அ ப் ப்	ேபாட் ந்த	ஒ
"வா ன்னா,	இந்த	அம்மில	 ைவயல்	அைரச் க்ேகா.	எந்த	ஊ ம்மா?"
என்றாள்.

இதற் ள்	ஒ 	ைபயன்	வந் 	" ைரப்பாண் 	 தலாளி	ஒங்கைள,	சீ.	ஒன்ைன
ட் ட் 	வரச்ெசான்னார்"	என் 	ெசால்லிவிட் ,	தன்ைன	ெபரிய	மனிதன்ேபால்

பாவித் க்	ெகாண் 	வயிற்ைற ம்	 த்தி,	ேவ ைவ	சின்ன	மனிதன்ேபால்
பார்த்தான்.	அ 	ஊராக	இ ந்தி ந்தால்	யா ல.	நீ.	ஒப்பைன	உைதக்கிற
பயேலன் 	ேவ 	ேகட் ப்பான்.	இ 	ஊரல்ல.	பணக்காரர்கள்	வா ம்	இ பதாம்
ற்றாண் ம்	ஏைழகள்	கல்	அ ப்பில்	சைமக் ம்	கற்காலம்.	மாெப ம்	ெசன்ைன

நகரம்.	அேதா 	நரகம்.	டா	ேபாடாமல்	 ப்பிட்டாேன,	அ ேவ	ெபரிய	ச ைக.

அ ப் 	ஊ வைத	 க்காத	மைனவியிடம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாவதற்காக	ேவ
நின்றான்.	"ஒன்னதாம்பா.	எத்தைன	வாட் 	ெசால்ற "	என்றான்	அந்தப்	ைபயன்.
அன்னவ 	ஊதி	 ப்ப ேபால்	ெதரியவில்ைல.	காற்றின்	 ச் 	அவள்	 ச்ைச
கைளக்க	ைவத்த .	கைளத்தா ம்,	இ 	பிைழப்பல்லவா.	எண்சாண்	உடம்பின்
லமல்லவா	அவள்	காற்ேறா 	ேபாட் ேபாட் ,	காத்தா ேபால்	ஆ ,	 த்தா ேபால்

பல்ேவ 	ேகாணங்களில்	நகர்ந் ,	ஊதினான்.	ேவ 	அந்த	ஊதிய	மனிதைரப்
பார்க்கப்	ேபானான்.

கால்மணி	ேநரம்	கழித் 	தி ம்பிய	கணவைனப்	பார்த் ,	இன் ம்	அ ப் ம்
ெபண்ணான	அன்னவ ,	"ஓங்க	சின்னய்யா	எ க் க்	 ப்பிட்டாராம்?"	என்றாள்.
ேவ 	எரிச்சேலா 	ேபசியேபா ,	அவள்,	கண் ள்	இ ட்டான	 ைக	எரிச்சைல
சகித் ,	 ய	கண்கைளத்	திறந்தாள்.

"இந்தத்	ெத ல	ேசா ெபாங்கித்	திங்கறைதப்	பார்க்க	அவ க் 	அவமானமா
இ க்காம்.	நம்மால,	நாம்	பிறந்த	ஊ க்ேக	அவமானமாம்.	சாதிக்ேக	தைலக்
னிவாம்.	அதனால	பத் 	 பா	தாேரன்.	இன்ைனய	ராத்திரி	ேஹாட்ட ல

சாப் ட் க்	கழிங்க.	அப் றமாய்	ேவற	ேபட்ைடக் ப்	ேபாயி ங்கன்
ெசால்லிவிட் ,	ெசால்லி	 க் 	 ன்னாேலேய,	பத் 	 பா	ேநாட்ட	திணிச்சா ."

"ஓங்க	சின்ன	அய்யா	ெகா த்தைத	என்ன	ெசய்தீ ?"	

"என்ன	ெசய்தி ப்ேபன் 	நிைனக்ேக?"	

"தி ப்பிக்	ெகா த்தி ப்பீர்"	



"ேபசாமலா	ெகா த்தி ப்ேபன்?"	

அந்தப்	ேபச்சத்தான்	இன்ெனா 	தடவ	ேப ேமன்?"
"சின்னய்யா.	ெதத்தப்படா .	தி டப்படா .	ேநர்ைமயா	எ ல	ேவ ன்னா ம்
இ க்கலாம்.	பங்களா ல	தி ட் ச்ேசா 	சாப் றதவிட,	ேராட்ல	கஞ்சிச்	ேசா
சாப் ற 	எவ்வளேவா	ேம .	ஏைழ	பாைளகைள	கசக்சிக்	கசக்கிப்	பிழிஞ்
கரண்ட்	அ ப் ல	ேசா 	ெபாங் றதவிட.	கல்ல ப் ல	ெபாங் ற	ேசாற	வயி
தாங் " ன் 	ெசால்லிட் 	அவேரா 	ெசால் க் க்	காத்திராமல்	வந் ட்ேடன்.

"பரவாயில்ைல.	நான்	ெநனச்ச 	மாதிரிேயதான்	ேபசியி க்கிய .	ெகாஞ்சம்	இந்த
அ ப்ப	ஊ ம்.	ஊதி	ஊதி	என்	கண் தான்	ஊதிப்ேபாச் ."

சந்தி	மனிதர்களின்	சாப்பாட் 	விவகாரம்	 ந் 	ெகாண் ந்த .	அ வைர
தங்கேளா 	ெத த்தம்பதியாக	வந் 	ேசர்ந்த	அவர்கைளக்	கவனிக்காத	அந்த
ெத ப் த்திரர்கள்,	தங்கள்	ேவைலச்	சிரமத்தில்	-	சைமயல்	சித்தில்	-	தங்கைளேய
மறந்தி ந்த	அவர்கள்	இப்ேபா 	அவர்கைள	உற் ப்	பார்த்தார்கள்.	'க ச்சிக்கா
ஏதாவ 	ேவண் ேமா	என்ப மாதிரி	தாலாவில்	கஞ்சிைய	ஊற்றி,	பச்ைச
மிளகாைய	க த் 	வ ைமக் ச்	 	ேபா வ 	ேபால்,	கஞ்சிைய	ஊத்தி,
ஊத்திக்	 த்த	ேவ ,	மைனவியின்	தட் ல்,	தன்	தட் ல்	இ ந்த	கஞ்சிைய
ஊற்றப்	ேபாக,	அவள்,	அவன்	தட்ைடத்	தாழ்த்தி,	தன்	தட்ைட	உயர்த்தி,	தன்
கஞ்சிைய	அவ க் 	எ க்கப்	ேபாக,	தட் க்ெகட்ட	ஊடல்கள்	நடக் ம்
வீ க க் 	 ன்னால்	தட் 	ஊடல்	நடந்த .	இதர	ெத 	மக்கள்	ேபச	வந்தைத
மறந் ,	அவர்கைள	ரசித் ப்	பார்த்தார்கள்.

அன்னவ .	"ெத ல	அ ப் 	 ட் ,	தின்ன	ேவண் ய	நிைலைம	ஆயிட்ேட'
என் 	தன்ைனயறியாமேல	நிைனத்தவள்,	அங்கி ந்த	மனிதர்கைளப்	பார்த்த ம்,
அவர்களின்	ஆதரவான	 கங்கைளப்	பார்த்த ம்,	கடந்த	பத் 	நாட்களாக	இ ந்த
பீதி	அ ேயா 	அற் ப்	ேபான 	ேபால்,	அவர்கைளப்	பார்த் ப்	 ன்னைக
ெசய்தாள்.	

கி ஷ்ணாயில்	வாங்கிக்	ெகாண் ,	அந்தப்	பக்கமாக	வந்த	தாயம்மா	ெகாஞ்சம்
கஞ்சி	 க்கியா'	என்ற	 ரல்	ேகட் 	நிமிர்ந்தாள்.	பிற 	அ 	ஆத்ேத.	கட்சில.
இங்ேகேய	"ேடரா	 ட் ட் யா.	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட,	,	 த் க்காலிட்
உட்கார்ந்தாள்.	ேராட் 	வாழ்க்ைகக் 	பரிச்சயமில்லாத	அன்னவ ைவ,
பரிதாபத் டன்	பார்த்தாள்.	பிற 	அந்தப்	பரிதாபத்ைதேய	ேபச்சாக	மாற்றினாள்.

"ஓங்க.	ஜாதி	சனத் க்கிட்ட	ேபாகாம,	இப்ப யா	ெசய்யற ?"

அன்னவ ,	ஒ 	டம்ளரில்	கஞ்சிைய	ஊற்றி,	தாயம்மாவிடம்	நீட் க்	ெகாண்ேட



"எங்க	சாதி	சனம்	இேதா	இங்க	இ க்கவங்கதான்."	என்றாள்.	தாயம்மா
ஆச்சரியமாகக்	ேகட்டாள்.

"நா ம்	எத்தைனேயா	நாட் ப் றப்	ெபாம்மனாட் கைளப்	பார்த் க்கி
இ க்கத்தான்	ெசய்ேறன்.	ஆனால்	ஒன்ைன	மா ரி	 ணிச்சலா ம்,	 வா
இல்லாம ம்	ேப ற	ெபாம்மனாட் ய	இப்பத்தான்	பார்த்தி க்ேகண் ம்மா."

அன்னவ 	சிரித்தாள்.	ஒவ்ெவா 	பல் ம்,	தனித்	தனியாகச்	சிரிப்ப 	ேபால்
ெகாள்ைளச்	சிரிப்ேபா ,	தாயம்மாைவப்	பார்த்தாள்.

அவேளா,	ஏேதா	ஒன்ைற	ேயாசிப்ப 	ேபால	தைலைய	ஆட் விட் ,	பிற 	வ வின்
ைகையப்	பி த் க்	ெகாண்ேட	கஞ்சிையக்	 த் 	 த் விட் ப்	ேபசினாள்.

"நீ	அறியாத	ெபாண் .	என்னால	ெத ல	தாக் ப்	பி க்க	 யா .	ெபா க்கிப்
பய வ	வ வாங்ேகா,	பக் வமாப்	ேபச ம்.	கார்ப்பேரஷன்	லாரிையப்	பார்த்தா
நாய்	ஓ 	ஒளியற	மாதிரி,	நீ ம்	சட் பாைனேயாட	ஒளிய ம்.	ேபாலீஸ்காரன்
மிரட் ப்	பார்த்தால்	மிரளாமப்	பார்க்க ம்.	இ ல்லாம்	ஒன்னால	 யா .	ேபசாம
என்	 ட்ைசயிேல	தங்கிக்ேகா,	அப் றம்	பார்த் க்ேகாலாம்.	அய்ய,	ெத
ஒன்ைனத்தான்.	எய்ந்தி ."

அன்னவ 	கிராமத்தில்	தனக் 	ஏற்பட்ட	அவமானப்	பின்னணியில்	ேயாசிப்பவள்
ேபால்,	ேகாவிலில்	உள்ள	தட்சிணா ர்த்தி	சிைலயின்	ேதாரைணயில்	ஆகாய
ெவளியில்	அளவளா கிறவள்	ேபால்	பார்த்தாள்.

தாயம்மா க் ,	இப்ேபா 	அவள்	தன்ேனா 	வரேவண் ம்	என்ப 	தவிர,	உலகில்
ேவ 	எந்த	லட்சிய ம்	இ ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.

"ஏன்	ேயாசிக்கிற?	க ச்சா	தின் டப்	ேபாேறன்?	எய்ந்தி ேம.	இந்தாப்பா
ஒன்னத்தான்,	ேகாணியக்கட் 	நா 	நாளிக்கி	இ ந் க்கலாம்.	அப் றமா	ஆன
ஆவட்டம்.	எனக்காக	விட் க்	ெகா த்த	மவராசிப்	ெபாண் ,	நா ,	கண் க்
ன்னா ேய	பாத் க்கி 	இ க்க ன் 	ஒ 	ஆச."

அன்னவ ,	தாயம்மாைவப்	பார்த்தாள்.	பாகவதர்	தைலமாதிரி	அடர்த்தியாக
இ ந்தா ம்,	 ட்ைடயாக	இ ந்த	தைல ,	கா கைள	மைறக்க,
உள்ளத்ைதப்ேபால	ெபரிய	கண்கேளா ,	உத கள்	ேநயத்தால்	 க்க,
வ டக்கணக்கான	பழக்கத்ைத,	அ ம்	உற 	கலந்த	பழக்கத்ைத,	ஒ 	ெநா ப்
பழக்கமாக	மாற்ற	ைவத் விட்டாள்	இந்தம்மா,	இேத	இந்தத்	ெத வில்,	அைரமணி
ேநரப்	பழக்கத்ைத,	ஆ ள்	பழக்கமாகக்	க ம்	அந்த	தாயம்மாவின்	க த்ைதக்
கட் ப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்,	அன்னவ 	தன்ைனயறியாமேல,	விம்மப்	ேபானாள்.



காலிப்பயல்	ஒ வன்	ைகையப்	பி த்தைதப்	ெபரிதாக	நிைனக்காமல்,	'இவளால
ெகாலேய	வி ம்	ேபா க்ேக"	என்ன	நடந் ேதா.	ஏ 	நடந்தேதா.	எவனாவ
இச பிசகாப்	பாத்தி ப்பான்.	 ஷ க் த்	ெதரிஞ்சிடப்	ேபா ன் 	இவள்
ந்திக்கிட்டாள்.	ெகாைல ம்	ெசய்வாள்	பத்தினி	என்கிற 	 ம்மாவா?	ெபாம் ள

ேபச்ச	அப்ப ேய	நம்பப்படா "	என் 	ஊர்	ெபாம்பிைளகேள	ேபசியைதக்	ேகட் ,
தன் ள்	ம கி,	தனிைமப்பட் ,	தவியாய்	தவித் ,	ெந ப்பாய்	ெகாதித் ,
பனியாய்	உைறந் 	பழக்கப்பட்ட	அன்னவ வால்,	தாய்ைமயின்	தத் வத்ைத
ெபயரில்	மட் மல்லா 	பிறவியிேலேய	ெகாண்டவள்ேபால்	 லங்கிய	தாயம்மாைவ,
விடாப்பி யாகப்	பி ப்பவள்	ேபால்	பி த் க்ெகாண்டாள்.	பிற 	அ வைத
அவமானமாகக்	க பவள்ேபால்,	தி ெரன் 	எ ந் 	சிறி 	 ரம்	நடந் ,
தன்ைனக்	கட் ப்ப த்திக்	ெகாண் ,	தி ம்பி	வந்தாள்.

தாயம்மா,	தன்	க த்தில்	ெதறித்த	ஈரத் ளிகைளத்	 ைடத் விட் ,	எ ம்
ேபசாமல்	பாத்திரங்கைள	எ த் ,	அ ேக	இ ந்த	ேகாணிக் ள்	திணித்தாள்.
அவளின்	அன் 	ேபால்	அந்தக்	ேகாணி ம்	ெப த் க்	ெகாண் ந்த .
---------
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இ ப 	கிர ண்ட்	நிலத்ைத,	ராட்சதப்	பல்லிேயா	அல்ல 	 தைலேயா	கால்
பதித் 	அப்பிக்	ெகாண் ப்ப 	ேபான்ற	கட் மானம்.	அந்த	நிலத்ைதச்	 ற்றிப்
ேபாட் ந்த	 ள்ேவலி ம்,	அைத	மைறத்த	இ ம் த்	தக க ம்,	அந்த	ராட்சத
மி கத்தின்	திறந்த	ெவளிச்	சிைறச்சாைல	ேபாலத்	ேதான்றிய .

கிரஷ்ஷர்	யந்திரத்தின்	அண்டாப்ப தி,	 மி	 ற் வ 	ேபால
ற்றிக்ெகாண் ந்த .	ெபட் களில்	ஜல்லிக்	கற்கள்,	மணல்,	சிெமண்ட்	கலந்த

கலைவைய,	சில	ெதாழிலாளிப்	ெபண்கள்	 க்கிக்ெகாண் 	இ ந்தார்கள்.	அந்த
யந்திரம்	வாையத்	திறக் ம்ேபா ,	அதைன	இவற்றால்	இட் 	நிரப்பேவண் ம்.
இன்ெனா 	பக்கம்,	கண்	ெகாண்ட	ஜல்லைடயில்,	இரண் 	 ன் 	ெபண்கள்,
பாண் வில்	 மந் வந்த	மணைலக்	ெகாட்ட,	கீேழ	ெதளிந் 	வி ந்த	மண்ைண,
இன்ெனா 	ெபண்	வாரிக்	ெகாண் ந்தாள்.	சல்லைடயில்	தங்கிய	சரல்கைள,
மற் ம்	இன்ெனா த்தி,	ெவளிேய	ெகாட் க்	ெகாண் ந்தாள்.

கட் மான	ேவைலகளின்	எல்லா	அம்சங்க ம்,	அங்ேக	இயங்கிக்
ெகாண் ந்தன.	மார்ச்	மாத	இ திக் ள்	'பில்	 யேவண் ம்	என்பதற்காக
பில் ங்ைக	 ப்ப 	என் 	 வாகி	விட்ட .	ெசவ்வக	வ வில்,	நான்

க்ேகறிய	இ ம் க்	கம்பிகள்	வீதம்	பல	காலம்கள்	அ க்க க்காக	நின்றன.
அவற்ைறப்	பார்க் ம்ேபா 	 க்ேகறிய	ெதாழிலாளிகள்,	நான் 	நான் 	ேபராய்ச்
ேசர்ந் 	நிற்ப 	ேபாலத்	ேதான்றிய .	இன்ெனா 	பக்கம்	கான்க்ரீட்டால்
நிரப்பப்பட்ட	காலம்கள்	 ன்ற 	நீள ள்ள	இ ம் க்	கம்பிகைளத்	 த்திக்
காட் ன.	நால க் 	வரிைசயில்	 ன் 	 ன் 	காலம்களாக	நி த்தப்பட்ட
காலம்களில்,	சிலவற்றில்	ெசவ்வக	வ வக்	கம்பிகள்	ெச த்தப்பட்டாகி	விட்டன.
கான்க்ரீட்தான்	ேபாட	ேவண் ம்.	இந்தக்	கட் மானத்திற் க்	கீேழ ம்	ேமேல ம்	பல
கம்பிகள்	நடப்பட் ,	அந்தக்	கட் மானேம	ஆயிரங்கால்	மண்டபம்	ேபால்	ஆன .
ஒ 	இடத்தில்	'வாண	ேவைல ம்	நடந் 	ெகாண் ந்த .	இந்த	வைக
ெதாழிலாளர்களில்	அ மட்டமான	ஒட்டர்க ம்	சில	சித்தாள்	ெபண்க ம்,
மண்ெவட் யா ம்,	கடப்பாைரயா ம்,	தைரையக்	ெகாத்திக்ெகாத்தி
நான்க க் ம்	கீேழ	ேபாய்விட்டார்கள்.	அவர்கள்	தைலகள்தான்	ெதரிந்தன.

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்	ெகாட்டைக	ேபாட்ட	அ வலகம்.	சிெமண்ட்	 ட்ைடகைளக்
ெகாண்ட	ஸ்ேடார்	 ம்.	இவற்ைறச்	 ற்றி	பக்கவாட் ல்	ேபாடப்பட்ட	ெசவ்வக
இ ம் க்	கம்பிகளின்	(பீம்கள்)	உள்ேள ம்	ெவளிய்ே◌ ம்	கான்கிரீட்	ேபாட் ,	அைவ
மைறந் ,	அவற்றிற் 	ேமேல	ெசங்கல்	 வர்கள்	வளர்ந்தப 	இ ந்தன.	இன்ெனா



ஓரத்தில்	கட் 	 ந்த	ப திக் ,	ெகாத்தனார்	 ச் 	ேவைல	ெசய்
ெகாண் ந்தார்.	ஜல்லிக்	கற்களின்	 வியல்.	அைவ	ேபாதாெதன் 	ெபரிய	ெபரிய
பாராங்கல்ைல	'ைக ைடப்பால்	ஜல்லிகளாக் ம்	கல்ல ப் 	மனிதர்கள்.	பாளம்
பாளமாக	இறங்கிய	மர ண்டங்கள்	அவற்ைறப்	ப த் ம்,	வ த் ம்	அ க் ம்
ஆசாரிகள்.	பலைககளில்	 ரில்	ேபாட் ம்	தி காணி	ேபாட் ம்	ேமக்கப்	ெசய் ம்
கார்ெபன்டர்கள்,	 ற்றி ம்	கட் த்த	அைறக் 	' ஸ்ெடம்பர்	அ க் ம்
ெபயிண்டர்கள்	 யாத	அைறயில்	சிப்ஸ்	கற்கைள ம்,	ெசங்கல்	கற்கைள ம்
ேபாட் ,	பிற 	'க க்காய்	தண்ணீர்	ெதளிக் ம்	'சித்தாள்	ெபண்கள்.	ரப்பர்
ழாைய	 க்கிப்	பி த் ,	நீர்	பாய்ச் ம்	வாலிபன்,	அவைனப்	பார்த் 	உ வ

ேபால்	ஊைளயி ம்	ஆயில்	எஞ்சின்.	பல்ேவ 	வ விலான	"ேமால் கள்';	'கவ்ைவ'
ேபாட் க்	ெகா க் ம்	"ெபரியாள்கள்'	கற்கைள ம்,	மண்ைண ம்	 மக் ம்
ெபண்கள்	ஜல்லிக்	கற்கைளக்	க ம்	பால்மணம்	மாறா	சி வர்கள்
லமட்டத்தா ம்,	 ண்டா ம்	ெலவல்	பார்க் ம்	ெகாத்தனார்கள்.	இவர்கைள

'ெலவல்	பார்க் ம்.	ேமஸ்திரிகள்.

சாரம்	கட் ,	ஏணிப்ப களில்	ஏறியப ேய	தைலயில்	கல்ேலா	மண்ேணா	ஏற்றி,
தவழ்வ 	ேபால்	உய ம்	ெபண்கள்.	பாசத்தால்	கீேழ	 தியில்	 ர ம்	தன்
பிள்ைளகைளப்	பார்த் ,	'ஒன்னப்	பார்த் .	ெகாஞ்சம்	தவழத்	ெதரிஞ் க்கிட்ேடன்
பாத்தியா'	என்ப 	மாதிரியான	அம்மாப்	பார்ைவ.	இப்ப த்	தவழ்ந்த	நா ,	ஒன்ைன
மா ரி	ஏணிப்	ப யில்	தவழ்ந் 	 ன்ேனற,	எத்தைன	நாளம்மா	ஆ ம்?	என்ப
ேபாலான	பிள்ைளப்	பார்ைவகள்.	ெவயிலில்	 ைட	பி த்தப 	அங் மிங் மாக
ஆட்கைள	ஆட் ம்	காண் ராக்டர்களின்	காலாட்களான	 ப்பர்ைவசர்கள்.
ெவளிேய	' 	சாப்பிடப்ேபா ம்	ெதாழிலாளிகள்	அந்தக்	கட் டத்ைதேய	 க்கிக்
ெகாண் 	ேபாகலாம்	என் ம்,	அப்ப ப்	ேபானால்,	தான்	அ மார்	மாதிரி
பறந் ேபாய்	அைதத்	 க்கி	வந் 	காண் ராக்டர்	கால யில்	சமர்ப்பிக்க
ேவண் ம்,	என் 	நிைனத்த ேபால்	பறைவப்	பார்ைவ'	பார்க் ம்	வாட்ச்ேமன்,
அவைர	வாட்ச்	ெசய் ம்	காண் ராக்டரின்	ைகயாள்.

ெமாத்தம்	அ ப 	ேப க் 	ேமலி க் ம்.	ஓரச் வரில்	சாத்திய	மர	ஏணிகளில்
மண்	 ைமேயா 	ஏறி,	 க்காய்	ேபாட்ட	பலைக	வழியாக	நடந் 	ஒ 	கால்
மட் ேம	ைவக் ம்	ப யான	ஒரப்	பலைகயில்	நடந் 	தா ம்	ெபரியாள்கைள ம்
சித்தாள்	ெபண்கைள ம்	பார்த் 	 மாேதவிேய,	'பத்திரமாய்	நடங்கள்	என்
பிள்ைளகேள!	நீங்கள்	இடறி	வி ந்தால்	என்னால்	தாங்க	 யா .	நான்
தாங்கினா ம்	என்ேனாடேய	நீங்க	தங்க	ேவண் யதாயி ம்'	என் 	கார்ெபன்டரின்
உளிேயாைச	 ல ம்,	கல் ைடக் ம்	 த்தி	ஓைச	 ல ம்	எச்சரிப்ப
ேபாலி ந்த .	 ன் 	இடறி	வி ந் ,	மனிதச்	சைதயில்	இ ந் 	மண்
சைதகளாகப்	ேபான	தன்	பிள்ைளக க்காக	ஆயில்	எஞ்சின்	ஒலியில்,	 மாேதவி
ஒப்பாரி	ைவப்ப 	ேபால ம்,	ரப்பர்	 ழாயில்	பீறி ம்	நீர்	 லம்	அவள்	கண்ணீர்
வி வ 	ேபால ம்	ேதான்றிய .



அந்த	அ ைம	எ ம் கள்	சாரிசாரியாக	சாரங்களில்	ஏறி	இறங்கிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	மண்பட்ட	ேமனியில்	எ ம் கள்,	பீம்கள்	மாதிரி ம்,	கால்கள்
காலம்கள்	மாதிரி ம்	ேதான்றின.	இந்த	அ த்தளப்	ெபண்களின்	ேமக்கப்பிற் க்
ைறச்சலில்ைல.	 ண்ணாம் 	ப டர்	 கம்,	பாண் வில்	இ ந் 	ஒ கிய

கான்கிரீட்	கலைவைய	 ைசன்களாகக்	காட் ய	 டைவ,	 	மண்ணில்	நடந்
நடந் 	ஏற்பட்ட	கன்னங்கரிய	காய்ப் கைள	ெச ப் களாகக்	காட் ய	கால்கள்.

தாயம்மா,	தன்	சக்திைய ம்	மீறி,	சல்லைடயில்	மண்ைணக்	ெகாட் க்
ெகாண் ந்தாள்.	அன்னவ 	அைத	சல்லைட	 வ ம்	ைககளால்	பரப்பிக்
ெகாண் ந்தாள்.	பிற ,	தாயம்மா	ஏேதா	ெசால்ல,	அன்னவ 	மண்ெகாட்ட
தாயம்மா	அைதப்	பரப்பிக்	ெகாண் ந்தாள்.	சிறி 	ெதாைலவில்	வாணம்	ெவட் ம்
தன்	கணவைனேய	பரிதாபமாகப்	பார்த்த	அன்னவ ,	அவன்	உடம்பில்	வழிந்த
ேவர்ைவையத்	 ைடக்கப்	ேபாகிறவள்	ேபால்,	 த்தாள்.	'ெம வாக	ெவட் ங்க.
நமக் 	இந்த	உடம் தான்	ெமாத 	என் 	அங்கி ந்தப ேய	 றப்ேபானாள்.
அதற் ள்	தாயம்மா,	அவளிடம்	ெசால்லிவிட் ,	ஒ 	ஓரமாய்ப்	ேபானாள்	அவள்
ேபான ம்	அன்னவ 	மண்ைணக்	ெகாட் ,	அைத	தன்	ைகயாேலேய	பரப்பினாள்.
கணவைனப்	பார்த் 	ேநரத்ைத	வீணாக்க	வி ம்பாதவள்	ேபால்,	தாயம்மா க் ம்
ேசர்த் ப்	பம்பரமாய்	 ழன் 	ெகாண் ந்தாள்.

கால்மணி	ேநரம்	ஆகியி க்கலாம்.	

அ வலக	ெஷட் ல்	கான் ராக்ட க் 	ஏேதா	விளக்கம்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த,
ப்பர்ைவசர்	ஒ வர்,	மண்ணில்	இ ந் 	கிளம்பிய	 தம்	ேபால	அன்னவ வின்
ன்னால்	ேதான்றி	அவைள	அதட் னார்.

"தாயம்மா	எங்ேக?"

"அேதா	அந்தப்	பக்கமா	ேபாயி க்காவ"	

"அைரமணி	ேநரமா	என்ன	பண்றாள்."	

"என்னால	ெவளிப்பைடயாச்	ெசால்ல	 யல.	காரணம்	இல்லாம	ேபாவல"	

"காரணமாவ 	மாரணமாவ .	வாங் ற	சம்பளத் க் 	வஞ்சகம்	இல்லாமல்	ேவல
பார்க்க	ேவண்டாமா?	அைரமணி	ேநரம்	ஆ 	ஆளக்	காணலிேய,	என்ன
பண்றாள்?	

"என்ன ம்	பண்ணட் ேம	சாேர,	அவிய	ேவலய ம்	நான்	ேசத் ப்	பார்க்கிேறன்.



இப்ேபா	வந் வாவ"	

"ஒன்	 கத் க்காக	 ம்மா	ேபாேறன்."	

"நீங்க	ஒண் ம்	என்	 கத் க்காக	ேபாகேவண்டாம்.	என்	ேவைலக்காகப்
ேபானால்	ேபா ம்."	

"ஒன்	ேவைலையப்	பத்தி	இனிேமத்தான்	ெதரிஞ்சிக்க ம்.	சீக்கிரம்	ெதரிந்தால்
நல்ல ."	

சினிமாக்	கவிஞர்கள்	மாதிரி	இரட்ைட	அர்த்தத்தில்	ேபசிய	அந்தப்	ேபர்வழிையப்
பார்த்தப ,	அன்னவ 	காறித்	 ப்பினாள்.	அவன்	அைதப்	 ரிந் 	ெகாண்
அதற் ப்	பதிலாக	தன்	அதிகாரத்ைதத்	 ப்பத்	தீர்மானித்தான்.	

"அைரமணி	ேநரமா	என்ன	பண்றாள்?	நான்	ெசான்ேனன் 	அவைளக்	 ட் 	வா."	

அவன்	ேபச்ைசப்	ெபா ட்ப த்தாத ேபால்,	அன்னவ 	தன்பாட் க்
மண்ைணக்	ெகாட் வ ம்	அைதப்	பரப் வ மாக	தன்பாட் க் 	இயங்கினாள்.
ேவ 	வழியில்லாமல்	உைழப்பின்	 த்திைரகளாகத்	ெதரியேவண் ய	அவயவங்கள்
அவன்	ஊதாரி	மனத்திற் த்	தீனியாகத்	ேதான்றின.	அதட் னான்	

"இந்தாம்மா	ஒன்னத்தான்	அந்த	அம்மாவக்	 ட் ட் 	வாறியா,	இல்ல	ஒனக் ம்
ேசர்த் 	சீட் க்	கிழிக்க மா?"	

அன்னவ ,	அவைன	ஏறிட் ப்	பார்த்தாள்.	பிற 	அந்தப்	பயேலாட	 ஞ்சியில்	சில
நிமிடங்களாவ 	விழிக்காமல்	இ க்க	நிைனத்தவள்	ேபால்,	தாயம்மா	ேபான
பக்கமாகப்	ேபானாள்.	அதிகாரத்ைதக்	காட் விட்டதால்	அன்னவ 	தன்ைன
வி ம் வாள்	என் ம்,	ேபாசாேர	என் 	 ைழவாள்	என் ம்	எதிர்பார்த்த
ப்பர்ைவசர்,	அவள்,	அலட்சியமாகப்	ேபாவைத	தன 	ஆண்ைமக் ைறவாக

நிைனத் ,	ஆண்ைமக்	 ைறவானவர்க க் 	இயல்பாகேவ	ஏற்ப ம்	ஆத்திரப்
ேபாைதயில்	நின்றான்.	ஐந் 	நிமிடத்தில்	தாயம்மா ம்,	அன்னவ ம்	தி ம்பி
வந்தார்கள்.	அவன்	அதட் னான்.	

"அைரமணி	ேநரமாய்	என்ன	பண்ணிேன."	

தாயம்மா,	தவிப்ேபா 	ெசான்னாள்.	

"ெபத்த	பிள்ள	கிட்ட	ெசால்ற 	மாதிரி	பினாத் ேறன்	நாய்னா.	ஆயா க் 	சரியா
த்திரம்	கழியமாட்டக் .	பிட்டத் ல	ேநாெவ க் .	ஒேர	எரிச்சல்.



அதனால்தான்."	

"அப்ப ன்னா.	ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபாக ம்.	இங்ேக	ஏன்	வாேர?	ெசத் த்
ெதாைலச்சால்	யார்	ெபா ப் ?"	

ஏேதா	 டாகக்	ேகட்கப்ேபான	அன்னவ வின்	வல 	ைகைய	தாயம்மா
அவ க் த்	ெதரியாமேல	பட் ம்படாமல்	கிள்ளிவிட் 	"ெபா த் க்ேகா	நாய்னா"
என்றாள்.	

"இனிேமல்.	இப்ப ப்	ேபானால்.	ெவளில	ேபாக	ேவண் யதி க் ம்.	ஜாக்கிரைத.
அந்த	அம்மாவ	மரியாைதயா	நடந் க்கச்	ெசால் ."	

தாயம்மாவிடம்,	' ேராக்கர்	ேவைலைய	 சகமாகச்	ெசால்லி	விட்டால்,	அவள்
அன்னவ ைவ	சரிப்ப த்தி	வி வாள்	என்ற	நம்பிக்ைகேயா ம்,	அப்ப 	அவள்
சரியா ம்	வைர,	தாயம்மாைவ	விரட் வெதன் ம்,	அப்ப 	அவைள	விரட் ம்
சந்தர்ப்பங்கைளக்	ெகா க் ம்	வைகயில்,	அவ க் ,	சி நீர்	ேகாளா 	அ க்க
ஏற்பட	ேவண் ம்	என் ம்	நிைனத்தப 	 ப்பர்ைவசர்	ேபானான்.	அவன்	ேபான
கால்மணி	ேநரத்தில்,	தாயம்மாவால்,	தன்ைனக்	கட் ப்ப த்த	 யவில்ைல.
ஒ க் ப் றமாகப்	ேபாய்விட்டாள்.	

பத் 	நிமிடமா ம்,	அவள்	தி ம்பாதைதப்	பார்த் 	விட் ,	 ப்பர்ைவசர்	மிக்க
மகிழ்ச்சிேயா 	ேபானான்.	அன்னவ ,	அவன்	அங்ேக	இல்லாத ேபால்
இயங்கினாள்.	அ ேவ	அவைன	ஆேவசனாக்கிய .	

"அந்தம்மா	பைழயப ம்	ேபாயிட்டாளா?"	

நிைனத் ,	ஆண்ைமக்	 ைறவானவர்க க் 	இயல்பாகேவ	ஏற்ப ம்	ஆத்திரப்
ேபாைதயில்	நின்றான்.	ஐந் 	நிமிடத்தில்	தாயம்மா ம்,	அன்னவ ம்	தி ம்பி
வந்தார்கள்.	அவன்	அதட் னான்.

"அைரமணி	ேநரமாய்	என்ன	பண்ணிேன."	

தாயம்மா,	தவிப்ேபா 	ெசான்னாள்.

"ெபத்த	பிள்ள	கிட்ட	ெசால்ற 	மாதிரி	பினாத் ேறன்	நாய்னா.	ஆயா க் 	சரியா
த்திரம்	கழியமாட்டக் .	பிட்டத் ல	ேநாெவ க் .	ஒேர	எரிச்சல்.

அதனால்தான்."

"அப்ப ன்னா.	ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபாக ம்.	இங்ேக	ஏன்	வாேர?	ெசத் த்



ெதாைலச்சால்	யார்	ெபா ப் ?"

ஏேதா	 டாகக்	ேகட்கப்ேபான	அன்னவ வின்	வல 	ைகைய	தாயம்மா
அவ க் த்	ெதரியாமேல	பட் ம்படாமல்	கிள்ளிவிட் 	"ெபா த் க்ேகா	நாய்னா"
என்றாள்.

"இனிேமல்.	இப்ப ப்	ேபானால்.	ெவளில	ேபாக	ேவண் யதி க் ம்.	ஜாக்கிரைத.
அந்த	அம்மாவ	மரியாைதயா	நடந் க்கச்	ெசால் ."

தாயம்மாவிடம்,	' ேராக்கர்	ேவைலைய	 சகமாகச்	ெசால்லி	விட்டால்,	அவள்
அன்னவ ைவ	சரிப்ப த்தி	வி வாள்	என்ற	நம்பிக்ைகேயா ம்,	அப்ப 	அவள்
சரியா ம்	வைர,	தாயம்மாைவ	விரட் வெதன் ம்,	அப்ப 	அவைள	விரட் ம்
சந்தர்ப்பங்கைளக்	ெகா க் ம்	வைகயில்,	அவ க் ,	சி நீர்	ேகாளா 	அ க்க
ஏற்பட	ேவண் ம்	என் ம்	நிைனத்தப 	 ப்பர்ைவசர்	ேபானான்.	அவன்	ேபான
கால்மணி	ேநரத்தில்,	தாயம்மாவால்,	தன்ைனக்	கட் ப்ப த்த	 யவில்ைல.
ஒ க் ப் றமாகப்	ேபாய்விட்டாள்.

பத் 	நிமிடமா ம்,	அவள்	தி ம்பாதைதப்	பார்த் 	விட் ,	 ப்பர்ைவசர்	மிக்க
மகிழ்ச்சிேயா 	ேபானான்.	அன்னவ ,	அவன்	அங்ேக	இல்லாத ேபால்
இயங்கினாள்.	அ ேவ	அவைன	ஆேவசனாக்கிய .

"அந்தம்மா	பைழயப ம்	ேபாயிட்டாளா?"	

அன்னவ 	பதில்	ேபசவில்ைல.	

தாயம்மா,	 டைவைய	நைனத்தப 	ஓ வந்தாள்.

"மன்னிச்சி 	மவராசா.	தீட் 	நின் ட் ன் 	சந்ேதாஷப்பட்ட	வயசில	இந்தக்
க மாந்திரம்."

"என்னம்மா	ெநனச்சிக்கிட்ேட?	ெதரியாமத்தான்	ேகட்ேகன்.	இ 	என்ன	ஒன்
ஆம் ைடயான்	கட் ற	பில் ங் ன் 	நிைனப்பா?	ேவ ன்னால்	ெஷட் ல	வந்
ெரஸ்ட்	எ க்கிறீயா,	டாக்ட க் 	ேபான்	ேபாட் 	வரச்	ெசால்லவா?"

அன்னவ வால்,	இயங்க	 யவில்ைல.

"ஸாேர.	மரியாதி	 த் 	மரியாதி	வாங்க ம்.	அந்தம்மா.	வயெசன்ன?	ஒம்ம
வயெசன்ன?	எ க் 	ேநாவாம்,	காக்கா க் க்	ெகாண்டாட்டமாம்."



"ஆமா.	நீ	எ ,	நான்	உன்ேமல	உட்காரப்	ேபாற	காக்கா."

தாயம்மா,	தன்ைன	மறந்தாள்.	"கிட்னி	ேவதைனைய	மறந்தாள்.	அன்னவ வின்
கத்ைதப்	பார்த் ,	அதில்	படர்ந்த	ேகாபத்தீைய	தன்	உடம்ெபங் ம்	பற்றைவத் க்

ெகாண்டவள்	ேபால்	கத்தினாள்.

"நீெயல்லாம்	ம ஷனாடா?	ேபமானி	அம்மா	வயித் ல	இ ந் 	பிறந்தியா?	இல்ல
ஆகாயத் ல	இ ந் 	 திச்சியா?	கஸ்மாலம்.	கம்மனாட் .	ஒ 	ெபாம்பளகிட்ட
எப்ப ப்	ேபச ன் 	ெதரியாத	நீ.	 டப்பிறந்த	அக்காேமல	 ட	உட்கா ேவ.
ேபாடா	ெபா க்கி"

ப்பர்ைவஸர்	தைல னிந்தப ேய	நடந்தான்.	அ வலக	ெஷட் க் ள்
ைழ ம்ேபா 	மட் ம்	அவர்கைள	கம்பீரமாகத்	தி ம்பிப்	பார்த் க்ெகாண்ேட
ைழந்தான்.	சிறி 	ேநரத்தில்	"தாயம்மா.	தாயம்மா."	என் 	ெஷட் ப்	பக்கத்தில்

நின்றப ேய,	ேமஸ்திரி	ைகதட் க்	 ப்பிட்டார்.	ேமஸ்திரி	நிற் ம்	இடத்ைத	ேநாக்கி
ஓ னாள்.

"என்னம்மா	நீ.	ேபஜா 	பண்ற.	ேவல	பார்க்கலன் 	ெசான்ன	 ப்பர்ைவஸைரப்
பார்த் 	ெபா க்கின் 	ெசான்னியாம்."

"எந்தப்	ெபாம்மனாட் யாவ .	ேவைலயில	மட் ம்	 ற்றம்	ெசால்றவைனப்	பார்த்
அப்ப க்	ேகட்பாளா?”

"ஓேஹா!	அப்ப ன்னா.	நீ	அவைனத்	திட் ன 	நிசந்தானா?	ஒன்னால	எனக் க்
ெகட்ட	ேப .	ஒன்ைன	நி த்தாட்டால்	காண் ராக்டர்	என்ைன	நி த்தி ேவன்
ெசால்றார்.	இந்தா	ஒன்	 லி.	 	 பாய்.	நல்லா	எண்ணிக்ேகா.	இனிேமல்	ஒன்
வாைடேய.வாணாம்."

"ேமஸ்திரி	என்ன	நடந்த ன் 	ேக .	நான்	ெசான்ன 	தப் ன்னா.	அப் றம்	ஒன்
ேஜாட்டாேல	என்ன	அ "

"அந்தக்	கெதல்லாம்	வாணாம்.	இந்தா	ஒன்	பணம்."

தாயம்மா,	பணத்ைத	வாங்க	ம த்தேபா ,	ேமஸ்திரி	அந்த	நாணயங்கைள	அவள்
ைககளில்	திணித்தார்.	அவ க் 	ஏேதா	ஒ 	ஆேவசம்	வந்த .	அந்தச்
சமயத்தில்	ேமஸ்திரி,	அவள்	காதில்	 த்தார்.

"தப்பா	நிைனக்காேதம்மா.	நா 	 ள்ள	 ட் க்காரன்.	 ம்மா	ேம க்
அதட் னா ம்	ஒன்ேமேல	எனக் க்	ேகாபமில்ேல.	ஆனால்	காண் ராக்டர்,



ப்பர்ைவசைர	விட் க்	ெகா க்கல.	நீ	 ப்பர்ைவசர	ெசான்ன ,
காண் ராக்டைர	ெசான்ன 	மாதிரியாம்.	அதனால	நான்	இ க்க ம்னா	நீ
இ க்கப்படதாம்.	ேவ மின்னா	ேபாய்	ேபசிப்	பா ."

"சரி.	அந்த	தர்ம	மவராசன்	கிட்டேய	நான்	ேபசிக்கிேறன்."	

தாயம்மா	அ வலக	ெஷட் க் ள்	இ ந்த	 ட் யைறக் ள்	தைலவிரிேகாலமாக
ஓ னாள்
.
ெவள்ைள	 ைய	ைடயால்	க ப்பாக்கி,	விகார	 கத்ைத	சிரிப்பாக்கி,
ண்ணாம் ப்	 ச் 	 பவர்	ேபால்	ேதான்றிய	ஐம்ப 	வய 	மதிக்கத்தக்க

காண் ராக்டர்,	நான்ைகந் 	சகாக்க டன்,	விஸ்கி	வைகயறாக்க டன்	சிக்கன்
பிரியாணி	வைகயறாக்கைள ம்	சிக்கனமாக	அல்ல,	சிக்ெகனப்	பி த்தப 	வாயில்
பி த் க்	ெகாண் ந்தார்.

தாயம்மாைவப்	பார்த்தவர்-	தம்	தைலக் ள்	'ரம்'	பாய்ந்த 	ேபால்	 ள்ளினார்.

"ஏய்,	யா 	நீ?	ஒன்ைன	யா 	உள்ேள	விட்ட ?	ேடய்	 ந்தரம்,	 ந்தரத்த
எங்ேகடா?"

தாயம்மா,	பயபக்திேயா 	ேபசினாள்.

"தப்பா	ெநைனக்கப்படா 	நயினா.	இந்த	 ப்பர்ைவசர்	ைபயன்	ஏடா	ேகாடமாய்
ேப னான்.	நா ம்	ேபசிட்ேடன்.	அ க்காக	என்ைன	ேவைலயில்	இ ந் 	இஸ்டாப்
பண்ேறன் 	ேமஸ்திரி	ெசான்னார்.	நா ,	இந்த	 பாய்லதான்	அரிசி	வாங்க ம்.
டாக்டரண்ேட	ேபாக ம்:	அதனாலதான்	அய்யாகிட்ேட."

அய்யா	விஸ்கி	மயக்கத்தில்	கத்தினார்.	

"ஒன்ேன	யா 	உள்ேள	விட்ட ?	பன்னாட	மா ரி	வந் 	 திக்கிேற.	ஏய்	ேமஸ்திரி,
அவன்,	ேமஸ்திரிையக்	 ப்பி ."

அவ டன்	 த் க்ெகாண் ந்த	ஒ வர்,	தள்ளா யப ேய	எ ந் ,	ெவளிேய
ேபாய்,	ேமஸ்திரிையத்	தள்ளியப ேய	உள்ேள	ெகாண் வந்தார்.	காண் ராக்டர்
ெகா த்த	தண்ணிக் 	வட் 	கட்ட	ேவண்டாமா?	அந்த	ேமஸ்திரியிடம்
ேராஷத்ைதக்	காட்டாவிட்டால்,	யாரிடம்	காட் வார்?	காட் னார்.

"ஏய்யா.	ஒனக் 	 ைள	இ க்கா?	இந்த	சா க்	கிராக்கிய	எ க்காக
ேவைலக் க்	ெகாண் வந்ேத?	இப்ேபாேவா	நாைளேயான்



இ க்கிறெதெயல்லாம்	என்	தைலயில்	ஏய்யா	தள் ேற?	இந்த	தாயம்மா,	இந்தக்
கட் டம்	 ம்	ஒண் க் 	இ ந் ,	அைத	கைரய	வச் டப்	ேபாறாள்.	ெமாதல்ல
ஒன்	சீட்டக்	கிழிக்க ம்"

தாயம்மா க் ,	தன்ேநாேய,	அவன்க க் 	ேகலிக் 	உரியதாய்	ேபானைத
உணர்ந்தவளாய்	நிமிர்ந்தாள்.	இனிேமல்,	அவன்	அைழத்தா ம்,	இங்ேக	ேவைல
பார்க்கக்	 டா .	இன்ைறக் 	மட் ேம	வாழ்ந்தா ம்,	மானத்ேதா 	வாழ ம்.
ெவளிேய	ேபானா ம்	கம்பீரமாகப்	ேபாக ம்.	தாயம்மா,	தன்மானத்தின்	தாயாகி,
கம்பீரப்பட் ,	கர்ஜித்தாள்.

"நாற்ப 	வ ஷமா	உைழச்ச	எனக்ேக	இந்தக்	கதின்னா,	என்ேனாட	உைழப்ைப
உறிஞ் ன	ஒன்ன	மா ரி	பன்னடாட	ம சங்க	கதி	என்ன	கதிேயா?	என்	ேநாயப்
பார்த் ,	இரக்கப்படாம	இளக்காரப்பப றியா?	ப .	ப .	நீ	ப க்கிற	காலம்	வ ம்.
அப்ேபா.	சீ	நான்	என்	வாயால	ெசான்னா	அசிங்கம்.	அ 	நடக்கத்தான்	ேபா 	

"ஏய்.	ேபாலீஸ்ல	ேபான்	பண்ண மா?	ஏய்	 ந்தரம்"

"அட	சரிதான்	ேபாய்யா.	மனசாட்சி ள்ள	ம ஷனாய்யா	நீ?	ேவைலைய	விட்
நீக் ,	பரவாயில்ைல.	நான்	என்ன	ெசால்ல	வந்ேதங்கிறைத	 ட	ேகட்க
வி ம்பலிேய,	நீ ல்லாம்	ம ஷன்னா?	அந்த	 ப்பர்ைவசர்	ஒன்	சம்சாரத்ேதாட ம்
ெவண்ட	ெவண்டயா	ேபசப்ேபாறான்	இல்லாங்காட் 	அவள	இஸ் க்கி 	 வான்,
அப்ேபா	 ரி ம்	அன்னவ ேவாட	ேவதைன.	ஏைழக்கி	எ ம்	பண்ணித்
ெதாைலய ன் 	ெசால்லல.	ஆனால்	அவங்க	என்ன	ெசால்ல
வாராங்கன்னாவ 	ேகட்க	 யாத	அள க் 	ெநஞ்சில	மஞ்சா	ேசாறா?"

ெபரிய	ம ஷிேயன் 	பாக்கேறன்.	இல்ேலன்னா.

"அதனாலதான்	 	ேபாட் 	ேபசினியா.	ஒண்ேண	ஒண்ண	மட் ம்	மறந் டாத
கண்ணா.	நீங்க	ஒவ்ெவா வ ம்	 க்கிற	விஸ்கி.	ஒ 	ேமஸ்திரிேயாட	 லி.
ஏைழங்க	சாப் ற	பிரியாணி,	ஒ 	ெபரியாேளாட	சம்பளம்.	நீங்க	வாயில
திணிக்கிற	 ந்திரிப்	ப ப் ,	ஒ 	சித்தாேளாட	பணம்.	நீ	விஸ்கி	 க்கல.
பிரியாணி	தின்னல.	ெவயி ல	நின் 	ஆகாயத் க் த்	தாவி	உைழக்கிற
ஏைழகைளத்	தின் ேற.	இந்த	ஏைழப்	பாைளங்க	ஒன்ைன ம்	தின் ற	காலம்
வ ம்.	அ வைரக் ம்	இேதா	இந்த	பிசாத் 	 	 பாய்	வச் க்ேகா.	அப் றமா
கணக் ப்	பார்த் 	வாங் ற	காலத் ல	வாேறன்."-

தாயம்மா,	ைகயில்	இ ந்த	நாணயங்கைள	விசிறிய த்தாள்.	அைவ
காண் ராக்டரின்	'பிராண் 	ெபக்கி ம்	இதரர்களின்	பிரியாணிகளி ம்	வி ந்
எதிர்காலத்தில்	நடக்கப்	ேபாவைதக்	காட் வ ேபால	ம பானத்ைத ம்,



மற்றவற்ைற ம்	சிதற	ைவத்தன.

தாயம்மாவின்	ஆேவசத்தில்	அகப்பட்டவர்	ேபால்,	ேமஸ்திரி,	அவைள	ெமள்ள
அைணத்தப ேய	ெவளிேய	ெகாண் 	வந்தார்.	அவள்,	அவைர	ஏறிட் ப்
பார்க்காமேலேய	ஆேவசமாக	நடந்தாள்.	அவைளப்	பார்த் 	ஓ 	வந்த
அன்னவ ைவ	தி ம்பிப்	ேபா ம்ப 	ைககளால்	ஆைணயிட் 	விட் ,	கால்கைள
நீட் ப்	ேபாட்டாள்.

ெவளிேய	வந்த	தாயம்மா க் 	யதார்த்தம்	 ட்ட .	காைசயாவ 	வீசிய த்தி க்க
ேவண்டாம்	என்ப ேபால்	நிைனத் 	டாக்டரிடம்	ேபாகேவண் யைத
நிைன க் ெகாண் 	வந்தாள்.	பிற 	வீசிய த்த 	சரிதான்	என்ப 	ேபால்,
வீதியில்	நடந்தாள்.

விதிேய	வீதியான ேபால்	தைர	 ட்ட .	தைரேய	தன்	நிைலயான 	ேபால்	அவள்
தாவித்தாவி	நடந்தாள்.	மீண் ம்	 ட்டத்தில்	வலி.	தயிர்கைட ம்	மத் ப்ேபால்
ட்டத்தின்	இ பக்க ம்	ஏேதா	ஒன் 	ஏேதா	ஒனைறக்	 ைடவ 	ேபான்ற
ெப வலி.	ெந ப்ேப	தாளாத	எரிச்சல்.	கத்தித்தீராத	-	கத்த	 யாத	-	க ப் .
இத் டன்	நாற்பதாண் 	கால	உைழப் ,	பிரசவமாகி	இப்ேபா 	 த ம்	 ம்
அற் 	 ண்டமாய்	அபார்ஷனாய்	ேபான	தவிப் .

தாயம்மாைவத்	தாங்கிப்	பி க்க	யா ம்	இல்லாததால்	அவள்	தன்ைனப்	பி த் க்
ெகாண்ேட	நடந்தாள்.
------		
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அன்னவ 	 ைசக் த்	தி ம்பிய	ேபா ,	தாயம்மா	தைரயில்	 ரண்
ெகாண் ந்தாள்.	அவளின்	ஒேர	சீமந்த	 த்திரன்	ேகாவிந்த ம்,	இன்ெனா
பக்கம்	 த் விட் ப்	 ரண் 	ெகாண் ந்தான்.	இ பத்திரண் 	வய
வாலிபன்,	ஆத்தாக்காரி	ெகாண் வ ம்	காைச	அவ க் த்	ெதரியாமல்	எ த் ,
பல க் த்	ெதரி ம்ப 	பட்ைட	ேபா பவன்.

அன்னவ ,	தாயம்மாவின்	தைலையத்	 க்கி	தன்	ம யில்	ைவத் க்	ெகாண்
ெநஞ்ைச	நீவிவிட்டாள்.	காண் ராக்டரின்	 ன்னால் ட	கண்ணீர்	விடாத	அந்த
தாட் ,	இப்ேபா 	வ வின்	ம யிேலேய	 ப் றப்	ப த் 	அவள்	 டைவயில்	தன்

கண்ணீைரத்	 ைடத்தாள்.	பிற 	ெமல்ல	எ ந் 	தைரயில்	 ரண்ட	மகைனப்
பார்த் 	ஒலமிட்டாள்.

"ஏய்.	ேசாமாறிப்	பயேல.	ேதா.	பா டா.	இ 	யா 	ெபத்த	ெபாண்ேணா	என்ைன
எப்ப க்	கவனிக் ன் 	பா டா?	ஒன்ன	வயித் ல	ெசாமந் 	ெபத்ேதன்.	நான்
ேநாவில	 க்ைகயி ம்	நீ	பட்டச்	சாராயமாடா	ேபா ேற?	பாைடயில்	ேபாறவேன.	நீ

ச்சிட் 	 ம்மாளம்	 ட ம்.	நா 	கல் 	மண் 	 மக்க மா?	பா 	அன்னம்
ேபானவாரம்	அ க்கைளப்	பாைனயில.	அஞ் 	 பா	வச்சி ந்ேதன்.	டாக்டராண்ட
ேபாவதாய்	இ ந்ேதன்.	இந்த	கஸ்மாலம்.	அைத	எ த் ப்	பட்ட	 ட் ட்டான்.
இல்லான்னா	அப்பேவ	டாக்ட ட்ட	ேபாய்,	ேநாய்	 ணமாயி க் ம்.	இன்னிக்
அப்ப 	ஒ ங்கி	இ க்க ம்	வாணாம்.	அந்தப்	பண்ணிப்	பசங்ககிட்ட	ேபச் ம்
வாங்கியி க்காணாம்.	பா 	இந்த	தத்ேதரிய,	இவன்	ஒடம்பில்	ரத்தம்	ஒடல.
பட்டச்சாராயம்	ஓ .	எனக் 	 ன்னா ேய	 வான்	ேபால."

தாயம்மா	கண்கைளத்	 ைடக்காமல்,	விழிகைளத்	தளர்த்தாமல்	மகைனேய
பார்த்தாள்.	அங் மிங் மாகப்	 ரண் 	ெகாண் ந்த	ேகாவிந்தன்,	த மாறி
எ ந்தான்.	அன்னவ ைவ,	அப்ேபா தான்	பார்த்தி க்கிறான்.	தி க்கிட்
எ ந்தான்.	ெகா யில்	கிடந்த	 ங்கிைய	எ த் ,	 ைசக் 	ெவளிேய	வந் ,
கட் க்ெகாண் 	ேபாய்க்	ெகாண் 	இ ந்தான்.	தாயம்மா	"ஏ	கஸ்மாலம்,	ேதா
கஞ்சி	ஆவப்	ேபா .	 ச்சிட் 	சா "	என்றாள்.	அன்னவ 	எ ம்	ேபசாமல்,
யரச்சாயேலா ,	தாயம்மாைவப்	பார்த்தேபா ,	அந்தக்	கிழவி,	ெப ைம

பி படாமல்	ேபச்சால்	ஆ னாள்.

"பா 	அன்னம்	ஒன்னப்	பாத்தா	ெபட் ப்	பாம்பாய்	ஆயி றான்.	ஒன்ைனப்	பாத்த ம்
ஓ ட்டான்.	கட்ைடயில்	ேபாவான்.	நல்லவன்தான்.	எல்லாம்	ேசர்ப்பார்	ேசர்க்ைக.



ெபா க்கிப்	பய க	சவகாசம்."

அன்னவ க் ம்,	ஆச்சரியமாக ம்,	மகிழ்ச்சியாக ம்	இ ந்த .	இன்
காைலயிேலேய	சில	ெபண்கள்	"சீக்கிரமா	வீ 	பா ,	அந்த	கீஸ்மாலம்	 கார
ெமாட்ட.	ஒண் 	கிடக்க	ஒண் 	நடந் ட்டா.	அப்பால	ஆரச்	ெசால்ற ?"	என்
உபேதசித்தார்கள்.	அன்ன ம்,	பயந் 	ேபானாள்.	ஆனால்	அவேன,	தன்ைனப்
பார்த்த ம்.	தைலையத்	ெதாங்கப்ேபாட் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வி கிறான்!

அன்னவ விற் ,	ேயாசிக்க	ேநரமில்ைல.	கஞ்சி	காய்ச் வதற்காக,	மண்பாைனைய
எ த் க்	ெகாண் 	 ழாய ைய	ேநாக்கி	ேபானாள்.	அ 	 ழாயல்ல.
கார்ப்பேரஷன்	ஒ 	கழிசைட	என்பதற்கான	அைடயாளம்,	அ கிேலேய	கக் ஸ்
அங்ேக	கார்ப்பேரஷன்	 ழாய்நீர்	ெவட்கப்பட் 	 ைழய	ம த்த ேபால்
மைறந்தி ந் 	 ர்வாசைனைய,	ெவளிேய	ஒவ்ெவா வ ைடய	 க்கி ம்
ைழந் 	ெகாண் ந்த .	ெமாத்தம்	 ன் 	 ைசகள்	உள்ள	அந்தப்

ப தியில்	மின்சார	விளக்ேக	கிைடயா .	இரண்ேட	இரண் 	தண்ணீர்க்
ழாய்கள்.	அவற்றில்	நீர்	பி க்க	ெபண்கள்	ப ம்பா 	தண்ணீர்	படாதபா .	ஒட் ச்

சாவ யில்	 வ 	ேபான்ற	 ட்டம்.	ஆனால்	அவர்கைள	ஏற்றிப்ேபாக
கார்கள்தான்	இல்ைல.

ெப ம்பா ம்	கட் ட	ேவைலக க் ச்	ெசல் ம்	அந்தப்	ெபண்கள்	மாைலயில்
வந்த ம்	 தல்	ேவைலயாக	மளிைகக்	கைடக் ப்	ேபாய்	அரிசி	வாங் வார்கள்.
பிற 	லாந்தர்	விளக்ைக	ஏற்ற	மண்ெணண்ெணய்	வாங்க	ேவண் ம்.
சைமப்பதற் ரிய	சாமான்கள்	ஏ மணி	 தல்	ெர யாகிவி ம்.	ஆனால்	ெத
அடங் வதற் க்	காத்தி ந் 	சைமப்பதற் 	ஒன்ப 	மணிக் 	ேமலாகிவிடலாம்.
அ வயிற்றில்	ெந ப்ைபப்	பி த் க்ெகாண்ேட	அவர்கள்	 ழாய்	நீைரப்	பி க்க
ேவண் ம்.	காைலயில்	அதிகாைலயிேலேய	எ ந் 	ெவளிேய	ஒ ங்க	ேவண் ம்.
கண்ப ம்	காைல	வந் 	விட்டால்	அவர்களால்	காைலக்கடைனக்	கழிக்க	 யா .
இ ப்ப 	ஒேர	ஒ 	கக் ஸ்.	அ ம்	 ளி	நீரில்லாத .	ஆண்கைளப்	ேபால்
ெவளிேய ம்	ேபாக யா .	உணவின்	எச்சங்கைள	அடக்கி,	அடக்கி,	அவற்ைற
ேநாயாக ம்,	ெநா யாக ம்	ெகாண்ட	ெபண்கள்	அத்தைன	ேப ம்	 டங்கைள
வரிைசயாக	ைவத் க்	ெகாண் 	காத்தி ந்தார்கள்	ேவைலக் த்தான்
காத்தி க்கலாம்.	ேவைலயின்	 லிைய	உணவாக்கிவி ம்	சமயத்தில மா?

அன்னவ ,	ஒ த்திைய	தன்	பாைனையப்	பார்த் க்	ெகாள்ளச்	ெசால்லிவிட் ,
தாயம்மாைவக்	கவனிக்க,	 ைசையப்	பார்த் ப்	ேபானாள்.	தாயம்மா	 ங்கிக்
ெகாண் ப்ப ேபால்	ெதரிந்த .	 ழாய்க் த்	தி ம்பி	வந்த	அன்னவ ைவப்
பார்த் 	ஒ த்தி	ேபசினாள்:

"ஓங்க	நாட் ப் றம்	மா ரி	வரா ல்ேல?	பாத்தியாமா	எங்க	ெநலமய	தண்ணிக்காக



எம்மா	ேநரம்	காத்தி க்ேகாம்.	இ 	சண்ைட	வார 	சகஜம்.	இ 	 ரியாம.	சில
ெபரிய	ம ஷங்க	 ழாய்ச்	சண்ைட	மா ரி	ஆகப்படா 'ன் 	ெபண்டாட்
பிள்ளீங்க க் 	ேராசன	ெசால்றாங்க.	இவங்கள	ேஜாட்டால	அ க்க ம்.
ெபா க்கிப்	பசங்க.	அவங்க	ெபாண் ங்க	இப்ப க்	காத் 	நின்னாத்	ெதரி ம்.
இேத	ஏரியா ல	இ க்கிற	
பங்களாங்கள்ல	பாத் ம்ல	ரண் 	 ழாய்,	கக் ஸ்ல	ரண் ,	சைமயல்	அைறயில
ரண் ,	 ந்ேதாட்டத்திேல	ரண் ன் 	எத்தைனேயா	 ழாய்ங்க.	ஆனால்	ஆயிரம்
ேபர்	இ க்கிற	இங்க	ரண் 	 ழாய்.	ஒவ்ெவாண் ம்	மாறி	மாறி	"ஆப்
எ த் க் ம்.	கக் ஸ்	நாத்தத்ைதப்	பாத்தியா?	அங்க	கிடக்கறைத	எ த்
கார்ப்பேரஷன்	கட் டம்	ேமல	வீசிய க்க ம்.	அப்ேபாதான்	 த்தி	வ ம்,	ெபா ப் ல
இ க்கற	பசங்க க் ."

அந்தப்	ெபண்,	அப்ப த்	தீவிரமாகப்	ேபசியி க்க	மாட்டாள்.	அன்னவ 	அவள்
ெசால்வ 	சரிதான்	என்ப ேபால	அ தாபத் டன்	 ன் ம்	பின் மாக	தைலைய
ஆட் யதால்,	அவள்	ெகாட் விட்டாள்.	தன்	ேபச் க் 	மதிப் க்	ெகா த்த
அவ க் 	உத வ 	ேபால	ஒ 	பக்ெகட் ல்	பி த் 	ைவத்தி ந்த	தண்ணீைர
அன்னவ வின்	பாைனயில்	ஊற்றினாள்.

ைசக் த்	தி ம்பிய	அன்னவ 	அ ப்ைபப்	பற்ற	ைவத்தாள்.	தாயம்மாள்
அவ க் 	உத வதற்காக	எ ந்தி க்கப்	ேபானாள்.	அவள்	அந்த	 தியவைள
ைசைகயால்	த த் 	விட்டாள்.	தி ெரன் 	ெவளிேய	சத்தம்.	ேகாவிந்தனின்
ேபார்ப்பரணி.	தாயம்மா	எ ந் 	வாச க் 	ெவளிேய	ேபானாள்.	அன்னவ
வாசலில்,	அதாவ 	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த	ேகாணிையப்	பி த் க்	ெகாண்
எட் ப்	பார்த்தாள்.	ேகாவிந்தன்	ஒ வனின்	தைல ையப்	பி த்தப 	கத்திக்
ெகாண் ந்தான்.

"ெசான்னத	இன்ெனா வாட் 	ெசால் டா	கஸ்மாலம்?	என்	ஸிஸ்டரயா	“யா டா
ஒன்	வீட்ல	இ க்கிற	 ட் ?	ஏதாவ 	கிராக்கியான் 	ேகக் ேற?	ேசாதா.
ேசாமாறி.	என்ன	ெபத்த	ஆத்தாள.	தான்	ெபத்த	மவள	கவனிக்கிற	என்	சிஸ்டரப்
பார்த்தாடா	கிராக்கின் 	ேகட்ேட?	ஒன்கிட்ட	இன்னா	ேபச் !"

ேகாவிந்தன்.	ேபச்ைச	நி த்திவிட் ,	ைக	வீச்ைச ம்	கால்	வீச்ைச ம்
வக்கினான்.	இதற் ள்,	'விட் டா,	கஸ்மாலத்த	என்றனர்.	'விடாதடா

ேசாமாறிய	என்றார்கள்.	எப்ப ேயா	அமர்க்களம்	ஓய்ந்த .	

அன்னவ ,	அ ப்ப க் 	வந்தாள்.	தன்னால்	இப்ப ப்	பல	கலாட்டாக்கள்	ஏற்பட்
ராமன்	ெகட்ட ம்	ெபண்ணாேல,	ராவணன்	ெகட்ட ம்	ெபண்ணாேல	என்
ெகட் ப்ேபானவர்கள்	ெசால்வ 	தனக் ம்	வ ேமா	என் 	தவித்தாள்.	அேத
சமயம்	ெப ம்பாலான	 ைச	மக்கள்,	அந்தக்	கஸ்மாலத்ைதத்தான்



கண் த்தார்கள்	என்பைத	உணர்ந்தேபா 	அன்னவ 	நிம்மதியைடந்தாள்.
ெவளிேய	ேகாவிந்தன்	 லம்பிப்	 ரண்டான்.

"என்ேனாட	பிறப்ப	எப்ப க்	ேகட் ட்டான்	பா 	ேடய்	ஒன்ன	ஒன்ன.	ஏண்டா
கம்னாட் ,	அந்த	அம்மாவப்	பார்த் 	ஒன்	அம்மா	ஞாபகம்	ேதாணாண்டாம்?	அக்கா
ஞாபகம்	ேதாணாண்டாம்?	ஒனக் 	அப்ப ேதாணா தான்டா	நாேய.	நீ
அவங்கைள ம்	தப்பாப்	பார்க்கிறப்	பயல்,	ெபா 	வி யட் ம்.	காைலயில	பா
ேவ க்ைகைய."

அ ப் த்தீ	பற்றி	விற கைள	சாம்பலாக்கிக்	ெகாண் ந்த .	அன்னவ 	ஊரில்
நடந்த	நிகழ்ச்சிைய	நிைனத் ப்	பார்த்தாள்.	வசதி	பைடத்த	காலிப்பயல்	ஒ வன்,
ைகையப்	பி த்தேபா 	 ட,	ெசாந்தக்காரர்கேள.	ஏெனன் 	ேகட்கவில்ைல.	அப்ப
ஏெனன் 	ேகட்டவர்க ம்,	அவைளத்தான்	சந்ேதகப்பட் 	 க் 	விசாரைண
ெசய்தார்கள்.	ஆனால்,	இங்ேக	இரண் 	நாள்	பழக்கத்தில்,	அ ம்	தன்
கத்ைத	ேநராய்	நிமிர்ந் 	பார்க்கக் டத்	தயங் ம்	ஒ வன்,	தன்ைனப்

ேபசியவைன,	தன்ைன ம்	பணயம்	ைவத் 	அ க்கிறான்.	இ 	இந்த	சேகாதர
பாசம்,	ெசாந்தக்கார	மாமாவிடம்	கிைடக்காத	பாசம்,	இவர்களிடம்	கிைடக் ேத.
இ க் க்	காரணம்	என்ன?	எ ?

அன்ன்வ ,	காரணகாரியத்தில்	ஈ படாமல்,	பாசப்	ெப க்கில்	விம்மினாள்.
கண்ணில்	இ ந் 	 ரந்த	நீ ம்,	ஊரில்	அக்கரமத்ைதக்
கண் க்காதவர்க க்காக	அ த	நீ ம்,	பாசத்ைதக்	கண் பி த்ததில்	ஏற்பட்ட
ஆனந்த	நீ ம்	கலைவயாகி,	 ளித் ளியாகக்	கீேழ	வி ந் ,	ெகா ந் விட்
எரிந்த	 ள்ளி	ெந ப்ைப	அைணக்கப்	ேபான .

கஞ்சிக்	 ப் ப்	படலம்	 ந்த .	

அன்னவ 	என்ன	ெசால்லி ம்	ேகளாமல்,	தாயம்மா	ஏேதா	சாக் ப்	ேபாக் ச்
ெசால்லிவிட் ,	ெத வில்	ேபாய்ப்	ப த் க்	ெகாண்டாள்.	ேகாவிந்தன்	ஆைளேய
காணவில்ைல.	இ வைர	வீட் க் ள்	ப ப்பவன்	அவன்தான்.	எங்ெகல்லாேமா
ற்றிவிட் ,	சாப்பாட் ச்	சமயத்திற் 	வந்த	ேவ ம்,	அவ ம்	 ைசக் ள்

தனிேய	விடப்பட்டார்கள்.

பாய்	விரித்தாகி	விட்ட .	பக்கத் க் 	ஒ வராக	உட்கார்ந் 	இ ந்தார்கள்.

ேவ ,	மைனவிைய	ஆைசேயா 	ெந ங்கினான்.	அவள்	ைகைய	இ த்
தன்மார்பில்	ேபாட் க்	ெகாண்ேட	'ெரண் 	வாரம்மா.	பிரம்மச்சாரியா
இ ந் ட்ேடாம்.	எவ்வள 	நாளாச் ?	ஏன்	பிள்ள	ஒ 	மாதிரி	இ க்ேக?"	என்றான்.
அன்னவ 	அடக்கிய	ஆைச	அ ங்கிப்	ேபாக	பதில்	ெசான்னாள்.



"தாயம்மா	பாட் ய.	ேவல	ெசய் ற	இடத் ல	என்ன	பா 	ப த்திட்டாங்க
பாத்தியளா?"

ேவ ,	அவ க் 	ஏற்பட்ட	நிைலைமைய,	மனத்திற் க்	ெகாண் 	வந்
பார்த்தான்.	ஊனக்கண்ணில்	அதிகமாய்	படாத 	ஞானக்கண்ணில்	பட்ட .
சலிப்ேபா 	பதிலளித்தான்.

'எல்லாம்.	நம்ம	ேநரம்	பிள்ள.	நமக் 	ஒத்தாைச	ெசய் றவங்க க் ம்	உபத்திரம்
வ 	பா ."

ேவ வின்	ஆண்ைமச்	சக்தி	அ தாபச்	சக்தியாகிய .	அவ ம்
மைனவிையப்ேபால்	ஒ 	'சக்தியானான்.	ேவ றமாகத்	தி ம்பிப்	ப த் க்
ெகாண்டான்.	அவ டன்	ேசர்ந் 	ப த்த	அன்னவ 	அவர்	ேகாபப்பட் க்
ெகாண்டாேர	என்ப ேபால்	அவன்	க த்தில்	ைக	ேபாட்டாள்.	அவன்
ேகாபப்படவில்ைல.	அவள்	ைகைய	எ த் த்	தன்	ைகேயா 	ேசர்த் க்
ெகாண்டான்.	ேகாபம்	அவள்	மீதல்ல.

சிறி 	ேநரத்திற் 	 ன் 	வைர	அவைள	ெமல்லக்	க த் ,	 ைவக்கத்	 த்த
வாய்	இப்ேபா 	யாைரேயா	க த் க்	 தறப்	ேபாவ ேபால்	பற்கைள	ெநறிக்க
ைவத்தன.	அவைள	அைணக்கத்	 த்த	கரங்கள்	யாைரேயா	ெநா க்கப்	ேபாவ
ேபால்	 க்ேகறின.	க ஞ்சினத்திற் 	காதல்	வழிவிட்ட .
---------		
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கால்ம்	ஓ க்ெகாண் ந்த .	அங் மிங் மாக	ஒ யா 	ேவைல	ெசய்த
அன்னவ வின்	வயிற்றில்	ஒ 	திட்ைடக்	காட் ய .

ஊரில்,	ஒைல	வீட் ல்	இ ந்தா ம்	திறந்த	ெவளிைய ம்	பரந்த	 மிைய ம்
அ பவித்த	அவ க் 	ஆரம்பத்தில்	அந்தக்	 ைசயில்	வசிக்க	என்னேவா
ேபாலி ந்த .	ெந க்கித்	தள்ளிய	 ைச	வரிைசகளில்	கால்	நீட்ட	இடமில்லாத
மண்	தளத்தில்	 னிக் கிக்	கிடக் ம்	மக்கைளப்	பார்க்கப்	பார்க்க	இப்ேபா
அவர்கைள	விட் 	அகலேவ	மனம்	வரவில்ைல.	காைலக்கடைனக்	கழிக்கக்
காத் க்	கிடப்ப ம்,	நீர்	பி க்க	பழிகிடப்ப ம்	பழக்கமாகிவிட்ட .	கட் ட
ேவைலயில்	 ப்பர்ைவஸைர	மாதிரி	பல	ேபர்வழிகளின்	ேநர்வழியான
கிண்டல்கைள ம்	மைற கமான	அைழப் கைள ங் ட	அவளால்	சகித் க்
ெகாள் ம்	அளவிற் ப்	ேபாய்	விட்ட .	 ட	ேவைல	ெசய் ம்	இதர	பாட்டாளிகள்
இ க் ம்ேபா ,	தனக் 	எ ம்	ஏற்படா 	என்ற	தன்னம்பிக்ைக	ஏற்பட்ட .	ஒ
தடைவ	அ ப்ேபா 	தாயம்மாவிடம்	ெசான்னேபா ,	"ஆம் ள	கிண்டல்
பண் ணாத்தான்	ஒ 	ெபாண் 	ெவட்கப்பட ம்	இல்லன்னா க்கப்பட ம்,
இவ க	ஆம் ள	ேவடம்	ேபாட்டப்	ெபாட்டப்	பய வ.	இவ வேளாட	"பலா"
சமாச்சாரத்த	இவங்கேளாட	சம்சாரங்ககிட்ட	ேகட்டாத்	ெதரி ம்	ேசதி.	ெசாந்தப்
ெபண்டாட் யக்	 ட	தி ப்திப்ப த்த	 யாத	ெபாட்டப்பய வ	ேபச்ைச	ெபரிசா
எ த் க்காேத.	மிஞ்சிப்	ேபானால்	நம்ம	ேகாவிந்தன்	கீறான்.	கட்ைடயில
ேபாறவ க் 	பிேள ன்னா	அல்வா	சாப்பிட்ட 	ேபால"	என் 	ஆ தல்
ெசால்லிவிட்டாள்.

ஆனால்	அப்ப 	ஆ தல்	ெசான்னவள்,	இப்ேபா 	ஆ தல்	ேவண் க்	கிடக்கிறாள்.
ைகயில்	பணம்	இல்லாமல்	அரசாங்க	ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபான	தாயம்மாைவ
டாக்டர்கள்	பல	நாள்	இ த்த த்தார்கள்.	எக்ஸ்ேர	என்றார்கேள	தவிர,	அ 	எ த்

ந்த	பா ல்ைல.	சி நீைரச்	ேசாதிக்க	ேவண் ம்	என்றார்கேள	தவிர,	அந்தச்
ேசாதைனயின்	 	ெசால்லப்	படேவ	இல்ைல.	ஒ 	நாள்	ேவதைன	தாளா

த்த	தாயம்மாைவ	ெபயின்டர்	ெப மா ம்	ேவ ம்	ஆஸ்பத்திரியில்
ேசர்த்தார்கள்.	அங்ேக	கிழிந்த	பாயில்	அந்த	கிழிந் ேபான	 தாட் 	தைரேயா
தைரயாகக்	கிடக்கிறாள்.	அன்னம்மா	அவ க் க்	கஞ்சி	ெகாண் 	ேபாகிறாள்.

தாயம்மாவின்	மகன்	ேகாவிந்தன்	அம்மா க் 	ஏற்பட்ட	 க்கத்ைத	மறக்க
அதிகமாய்	 க்கிறான்.	அவ்வள 	ஏன்?	ேவ வின்	பீ க் 	கா 	ெகா க்காத
அன்னவ ேவ	தன்	 ன்னால்	வந் 	தைலகவிழ்ந் 	நிற் ம்	இவனிடம்	ஒ



'கிளாஸ்க் 	பணம்	ெகா த்தி க்கிறாள்.	ஒ நாள்	மனம்	ெபா க்காமல்	"தம்பி,	நீ
ெசய்யிற 	நல்லா	இல்ேல.	அம்மாேவாட	நிைலைமையப்	பார்த்தியா?	இப்ேபா
அவங்க	பிைழப்பாங்களா	மாட்டாங்களா	என்ற	நிைலைமேபாய்	சீக்கிரமாய்
அவஸ்தப்படாம	ேபாய்ச்	ேசரட் ன் 	நிைனக்கிற	அள க் 	ஆயிட் ப்பா"	என்
ெசால்லிக்	காட் யேபா ,	ேகாவிந்தன்	அ விட்டான்.	இப்ேபா 	அப்பப்ேபா
ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபாகிறான்.	அதற்கான	பஸ்	சார்ைஜ	அன்னவ ேவ	தான்
ெகா க்கிறாள்.	அவன்	தனக்களிக் ம்	மதிப்பா ம்	அைடக்கலம்	ெகா த்தவைள
அம்ேபா	என் 	விடலாகா 	என்ற	நன்றிப்	ெப க்கா ம்	அன்னவ 	ேவ 	 ைச
பார்க்கவில்ைல.

ஆ 	மாத	காலத்தில்	அவள்	ைகயில்	 	 பாய்	ேசர்ந்த .	தனக் 	ஒ 	 ல்
டைவ ம்	ேவ க் ம்	ேகாவிந்த க் ம்	நா 	 ழ	ேவட் ம்	வாங்கிய	பிற ம்,
ஐம்ப 	 பாய்	இ ந்த .	ஆனால்	நான் 	நாளாக	விடாமல்	ெபய்த	மைழ,
பத் நாள்	மண்ேவைலயில்	மண்ேபாட் 	விட்ட .	மைழ,	ஒன் 	 றலாக
வந்தி க்க	ேவண் ம்	அல்ல 	ேபய்	மைழயாகப்	பி த்தி க்க	ேவண் ம்.	ஆனால்
அந்த	மைழ,	அரசாங்கம்	கவனத்தில்	எ த் க்	ெகாள்ள	 யாத	அளவிற் ம்,

ைச	மக்கள்	கண் க்க	ேவண் ய	அளவிற் மான	ச னி	மைழ.

ைசப்	ப திகளில்,	இரண்ேட	 க்கால 	நீர்	ெப கிய .	ஆனா ம்	( ன்ற
ெப கினால்தான்,	சர்க்கார்	வ ம்	 ைசகளில்	ஒ 	சாண்	அளவிற் 	நீர்
நின்ற .	மக்கள்,	ஜன்னல்	 வரி ம்,	 ரங்க்	ெபட் களி ம்,	வாசல்	கதைவ
இ த் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.	 ைதமண்	ேபான்ற	ேச ம்
சகதி ம்;	ெத வில்	ப த்தவர்கள்,	திண்ைணயில்	உட்கார்ந்தப ேய	 ங்க
ேவண் ய	கட்டாயம்.

ேவைல	நின் விட்ட .	ஐம்ப ம்	ேபாய்விட்ட .	

நல்ல	ேவைளயாக,	அந்தக்	கட் ட	ேவைல,	மீண் ம்	 வங்கிவிட்ட .	அைதத்
திறப்பதற் 	அைமச்சேரா	அல்ல 	தைலவேரா	ேததி	ெகா த் 	விட்டாராம்.	'கல்
ேவ 	அ க்கப்பட் 	விட்டதாம்.	 ைறந்தபட்சம்,	கட் டத்தின்
ன்பக்கத்ைதயாவ 	 க்க	ேவண் மாம்.	ேமஸ்திரி	ெசான்னைத	ேவ

ெசான்ன ம்	தைலப்பிள்ைள	ெபறப்ேபா ம்	இயற்ைக	விதியால்,	அள க் 	மீறிய
மசக்ைகயில்	அல்லா ய	அன்னவ ,	தன்ைனத்தாேன	கட் ப்ப த்திக்	ெகாண்
பாண் க் ைடைய	எ த் 	ைவத் விட் ,	கடப்பாைரைய	கணவனிடம்
நீட் னாள்.	நான் 	நாள்	ஊத் க்ேகாட்ைடக் 	ஒ 	லாரியில்	ெவளி க்
ைகயாளாகப்	ேபாயி ந்த	ேவ ,	அன் 	காைலயில்தான்	தி ம்பியி ந்தான்.
அப்ேபா தான்	மைனவிைய	தனிைமயில்	பார்க்கிறான்.	ைக ம்	கா ம்

த்தன.



அவள்	ேதாளில்	தன்	வல 	ைகையப்	ேபாட்டப ேய	"அன்னம்	ஒட்கா ேம"
என்றான்.

"எப்ேபா	ஒமக் 	இந்த	'ேம'	வந்த ?	எ மமா 	மாதிரி	 ப் ற	ேவல	வாணாம்."

"எப்ேபா	ஒனக் 	'வாணாம்'	வந்தேதா,	அப்ேபா."	

ரியகாந்திப்	 ப்ேபால	அன்னவ 	சிரித்தாள்.	அைதச்	சாக்காக
ைவத் க்ெகாண் 	அவன்	அவைளச்	சாய்வாக	இ த்தான்.

"இ ல்லாம்	ராத்திரிக் ,	இப்ேபா	ேவைலக் ப்	ேபாேறாம்.	ேபா ம்	ேபா ."

"அ 	எனக் த்	ெதரியாதாேம.	தப் த்	தப் 	ெதரியாதா	பிள்ள?	ஒேர	ஒ 	 த்தம்
மட் ம்	ெகா க்கிேறன்	வாங்கிக்க	இல்லன்னா	ெகா ,	வாங்கிக்கிேறன்."

"இந்த	ெகா க்கல்	வாங்கல்	எல்லாம்	ைநட்ல."

"ஒனக் 	என்ன	பிள்ள	கஷ்டம்?"

" கதரிசனத் ல	 க்கால்	ஆைச	ப்ே◌ாயி மாம்.	எனக் 	நீ 	ராத்திரில	
ஆைசேயாட	வர ங்கற	ஆைச"

அன்னவ 	நாணத்தால்	தைலகவிழ்ந்தேபா ,	ேவ 	ெபாய்க்	ேகாபத்ேதா ,
தைலநிமிர்ந் ,	"ஒன்ைன	நான்	ஏங்க	ைவச் 	ேவ க்ைக	பார்க்ேகனா
இல்லியான் 	பா ,	அய்யா க்காக	நீ	ஏங்க ம்,	அப்ேபா	 ட	அைசய	மாட்ேடன்.
பார்க்கலாமா?"	என்றான்.	அவன்	நிஜமாகேவ	ேகாபப்ப கிறான்	என் 	நிைனத்
அவள்	"சரி	ஒண்ேண	ஒண் 	ெகா த் த்	ெதாைல ம்"	என்றாள்.	அவன்,
அதற்காகத்	தன்ைன	ஆயத்தம்	ெசய்யப்ேபானேபா 	ேமஸ்திரி,	"எைதத்
ெதாைலக்கப்	ேபாநீங்க"	என் 	ெசால்லிவிட் ,	பிற 	“என்ன	ேவ ,	ஒன்ைன	வீட்ல
வந் 	ெவத்லபாக் 	வச் க்	 ப்பிட்டால்	தான்	வ வியா?"	என்றார்.

ேவ ம்	" ப்பி நீேரா	இல்லிேயா,	ெவத்லபாக் த்	தா ம்.	அைதயாவ
சிபார்க்கலாம்"	என் 	அன்னவ ைவ	ேநாக்கி,	கண்களால்	சிமிட் ப்	பார்த் க்

ெகாண்ேட,	ேமஸ்திரிக் ப்	பதிலளித்தான்.	அன்னவ 	நாணப்பட்டாள்.
கண்கைள	ைககளால்	 த்	திறந்தாள்.	இரவின்	வ ைகக்காக	ஏங்கி,	பகைல
ேவகமாகக்	கழிக்க	வி ம் கிறவள்	ேபால	பாண் க்	 ைட டன்	ெவளிேய
வந்தாள்.
கடப்பாைர	ஏந்திய	ேவ ம்,	பாண் க் ைட	 மந்த	அன்னவ ம்	ேகடய ம்
ஈட் மாக	நடந்தார்கள்.
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ன் 	எந்த	இடத்தில்	ேவைல	பார்த்தாேளா,	அங்ேகதான்	அன்னவ 	ேவைல
பார்த்தாள்.	ேவ க் ம்	அங்ேகேய	ேவைல.

அ 	ஒ 	ஆஸ்பத்திரிக்கான	கட் டம்.	இக்கட் டம்	 வங்கிய	நாளில்	இ ந் ,
உச்சியில்	இ ந் 	இரண் 	ேபர்	வி ந் ,	இப்ெபா 	இன்ெனா 	ஆஸ்பத்திரியில்
தாயம்மா	மாதிரிேய	கவனிக்க	எந்த	டாக்ட ம்	இல்லாமல்	 ள்ளத் க்கக்
கிடக்கிறார்களாம்.	அர த் ைற	ஒன்றிடம்	இ ந் 	ேலாவஸ்ட்	ெகாட்ேடஷனில்
காண் ராக்ட்	வாங்கிய	' ர்த்தி	அண்ட்	 ர்த்தி	கன்ஸ் ர ன்	லிமிெடட் ன்
உரிைமயாளர்	நாயக ம்	ஒ 	ேலாவஸ்ட்	ேபர்வழி	என் 	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.
ன் 	இவர்	அரசாங்கத்திற் க்	கட் க்	ெகா த்த	ஒ 	கட் டம்	விழப்	ேபானதாம்.

பி.டபிள் . 	என்ஜினியர்கள்	அைத	 ட் க்	ெகா த் த்	தாங்கிக்
ெகாண்டார்களாம்.

எப்ப ேயா	விவகாரம்	பத்திரிைகக க் ப்	ேபாய்விட்டதால்	நாயகத்தின்
கம்ெபனியான	விநாயகம்	லிமிெடட்	பிளாக்லிஸ்ட்	ெசய்யப்பட்டதாம்.	அதாவ
அந்தக்	கம்ெபனிக் 	காண் ராக்ட்	ெகா க்கப்படா 	என் 	தள்ளி
ைவக்கப்பட்டதாம்.	இதைன	சிபாரி 	ெசய்த .	சட்டமன்ற	உ ப்பினர்கைளக்
ெகாண்ட	ஒ 	தணிக்ைகக்	கமிட் யாம்.	ஆனால்,	பணபல ம்,	பிணபல ம்
(அதாவ 	பலைர	பிணங்களாக் ம்	பலம்)	அரசியல்	ெசல்வாக் ம்	ெகாண்ட	அந்த
மனிதர்,	தன்	மகன்	ெபயரில்	 ர்த்தி	அண்ட்	 ர்த்திைய	 வக்கி	நடத் கிறாராம்.
எல்ேலா க் ம்	ெதரி மாம்.

ஆைகயால்,	நாயகம்	ஒ 	 ட்ைட	சிெமன் ம்,	ஐந் 	 ட்ைட	மண ம்	கலந்
ேபாட	ேவண் ய	 வர் ச்சில்,	சிெமன்ைட	பாதியாக் வாராம்,	பீமிற் ள்	ஒ
சிெமன்ட்	 ட்ைட,	இரண் 	மணல்	 ட்ைட,	நான் 	 க்கால்	இஞ்ச்	ஜல்லிக்
கலப்பதற் ப்	பதிலாக,	மண்ைணக்	 ட் ,	சிெமன்ைடக்	 ைறப்பாராம்.	கான்கிரீட்
கலைவக்காக	சட்டப்ப 	நான் 	ெபட் 	ஜல்லி ம்,	இரண் 	ெபட் 	மண ம்,	ஒ
ட்ைட	சிெமன் ம்	ேபாட	ேவண் ம்.	என்றா ம்,	அவர்	ஜல்லிைய ம்

சிெமன்ைட ம்	சட்டமில்லாதப 	 ைறப்பாராம்.	இதனால்	அவர்	வளர்ந்தி க்கிறாேர
தவிர,	 ள்ளப்படவில்ைலயாம்.	அவைர	ேமய்க் ம்	அதிகாரிகேளா	அல்ல 	அவர்
ேமய்க் ம்	அரசியல்வாதிகேள	இதனால்	 த்தான்	ேபானார்களாேம	தவிர,
ைறந் 	ேபாகவில்ைலயாம்.	ெகாட் வைத	என்ன	விகிதத்தில்,	யார்	யா க் க்

ெகாட்ட	ேவண் ம்	என் 	ெதரிந்த	மனிதராம்.



இந்த	நாயகம்,	சப்-கான் ராக்டர்,	ேமஸ்திரி	 லம்	கான் ராக்டர்,	ெகாத்தனார்
லம்	கான் ராக்டர்,	மஸ்டர்	ேரால்,	பீஸ்ேரட்	என் 	பல்ேவ 	விதவிதமான

வைககளில்	ெதாழிலாளர்களிடம்	ேவைல	வாங்கப்பட்டதால்,	எந்த
ெதாழிலாளியாவ 	விபத் க் 	ஆளானால்,	அவ க் 	நஷ்ட	ஈ 	என்ப ,
திைரக்	ெகாம்பாம்.	அந்தத்	ெதாழிலாளிேய	பணமி ந்தால்	ெசயற்ைகக்கால்

ெபா த்திக்	ெகாள்ள	ேயாசைன	 வாராம்.	கண்ணிழந்த	ெதாழிலாளிக்
ேவண் மானால்	அந்தக்	கண்ைண	மைறக்க	ஒ 	க ப் க்	கண்ணா 	வாங்கிக்
ெகா ப்பாராம்.	அ ம்	ைகேரைகப்	படாமல்	இ ப்பதற்காக	ேமஸ்திரி	 லமாகக்
ெகா த் 	அ ப் வாராம்.

இந்தப்	பின்னணியில்	எப்ேபாேதா	 ன்னணிக் 	வந்த	 ர்த்தி	&	 ர்த்தி
லிமிட்ெடட் ன்	சார்பில்,	அங்ேக	ேவைல	நடந் 	ெகாண் ந்த .
கற் வியல்க ம்,	மண் வியல்க ம்,	சிெமன்ட்	 வியல்க ம்	ேசர்ந்
கான்கிரீட்டாகி	விட்டன.	ேமால் கள்	ெபா த்தப்பட் க்	ெகாண் க்க,	சித்தாள்
ெபண்கள்,	 ச் 	ேவைல	ெசய் ம்	ெகாத்தனார்க க் ,	சாரத்தில்	ஏறி.
ண்ணாம் க்	கலைவ	ெகா த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	ெபரியாள்கள்

கத கைளத்	 க்கி	நி த்திக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	ஒ வர்	நீர் ழாைய
அைரவட்டமாகத்	 க்கிக்	ெகாண் ,	ஒ 	 வைர	நைனத் க்	ெகாண் ந்தார்.
அத்தைன	மனிதர்க ம்	அந்தக்	கட் டத்தின்	ஜன்னல்கள்	ேபால,	கத கள்	ேபால,
ஆங்காங்ேக	நின் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்கள்தான்	அங்ேக	வசிக்கிறார்கள்
என்ப 	ேபான்ற	பிரைம,	சாரங்களில்	நின்ற	சித்தாள்	ெபண்கள்,	தி ஷ் ப்	பரிகார
ெபாம்ைமகள்	ேபால	ேதான்றியைத ம்	மைறப்பதற்கில்ைல.

ெபயிண்டர்	ெப மாள்,	ெவளிச் வ க் 	 ஸ்டம்பர்	அ த் க்	ெகாண் ந்தார்.
அன்னவ ,	ேமல்	தளத்திற் 	ெசங்கல்	ஜல்லிகைள	சாரத்திற் 	ேமல்	சாரம்	ஏறி
மந் 	ெகாண் ந்தாள்.	தனக் ப்	பிறக் ம்	பிள்ைளக் 	என்ன	ெபயரிடலாம்

என் 	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	 மந் 	ேபானாள்.	ெபண்	என்றால்	தாயம்மா.	ஆண்
என்றால்	 லெதய்வம்	 டைலமாடேனாட	ெபயர்.	சீ	 டைலமாடன்	என்னத்தக்
கிழிச்சான்?	ஊர்விட் 	ஊர்	விரட் ன தான்	மிச்சம்.	ேபசாம	ேகாவிந்தன்	ெபயைர
ெவச்சிடலாம்.	அவன்தான்	தாய்மாமன்.	அவ கிட்ேட	ராத்திரிக் க்	ேகட்க ம்.
ெபால்லாத	ம ஷன்.	எனக் 	ெரட்டப்	பிள்ைள	பிறக் ன் 	ெசால் றார்.	நான்,
இந்த	வயித்ேதாட	ப றபா 	அவ க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்.	ெதரியாமலா	இ க் ம்?
ஒ 	 த்தம்	ெகா க்க	ஆைசேயாட	வந்த	ம ஷ க் 	 த்தங்ெகா க்காத	பாவி
நான்.	ெகா த் த்தான்	இந்த	கதி?	இப்ேபா	பிள்ைள	எ க் ?	பரவாயில்ைல,	என்
பிள்ைள	ெகா த் 	வச்ச .	பிறக் ம்	 ன்னாேலேய	 	மா 	கட் டத்தில
உச்சிக் 	வந் ட் .	அப்பன	மாதிரிேய.	 ன் 	இ க் ம்.	இப்பேவ	வயித்தக்
ைட 	பா .	இ 	அப்ப ம்	அப்ப த்தான்.	பாவி	ம ஷன்,	ெசான்னால்தான்

ேகட்பாரா?	நான்தான்	ெசால்லியி க்ேகனா?



அன்னவ ,	பாண் க் ைட டன்	இரண்டாவ 	மா யில்	நின்றப 	கணவைனத்
தி ம்பிப்	பார்த்தாள்.	பிற 	ெவட்கப்பட் 	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்	ெகாண்
ன்றாவ 	மா க் ப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தாள்.

ேவ ,	ேம	ஸ்திரியின்	ெபா ப்பில்	வந்தா ம்	அன் 	கான் ராக்டரின்	மஸ்டர்
ேராலில்	-	அதாவ 	கம்ெபனியின்	ஆளாக	ேவைல	பார்த்தான்.	அரசாங்கக்	கட் டம்
என்பதால்	அரேச,	காண் ராக்டர்	நாயகத்திற் 	ஆயிரக்	கணக்கான	சிெமண்ட்
ட்ைடகைள ம்	டன்	கணக்காக	எஃைக ம்	ெகா த்தி ந்த .	நாயகத்திற்

நாயாக	அைலய	ேவண் ய	ேவைல	மிச்சம்.	மிச்சம்	மட் மல்ல	ெசாச்சம்.	 ட்ைட
ஒன் க் 	 .	2792	ைபசா	ேரட் ல்	கிைடத்த	சிெமண்ட்	 ட்ைடகளில்	இ
ட்ைடகைள	இப்ேபா 	பட்டப்பகலில்	நாற்ப 	 பாய்	ேரட் ற் 	'பிளாக்கில்

விற்பதற் 	அட்வான்ஸ்	வாங்கிவிட்டார்.	அவற்ைற	ஏற்றிப்ேபாக	லாரி	வந் 	விட்ட .
லாரிக் ம்	சிெமண்ட்	ஸ்ேடார்	 மிற் ம்	இைடேய ள்ள	பாைத	சமீபத்தில்	ெபய்த
மைழயால்	 ைத	மண்ணாய்	ேபாய்விட்ட .	ேவ ம்	இன் ம்	சில ம்	தைலயில்
சிெமண்ட்	 ட்ைடகைள	ஏற்றியப 	மாறி	மாறிப்	ேபாய்	வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.
இவற்ைற	லாரியில்	ஏற்றிவிட் ,	டன் க் 	நாலாயிரம்	 பாய்	ேரட் ல்	கிைடத்த
எஃ 	பாளங்களில்	சிலவற்ைற ம்	ஏற்ற	ேவண் ம்.

ேவ ,	மற்றவர்கைளவிட	ேவகமாக	இயங்கினான்.	அவர்கள்	இரண் 	தடைவ
ேபாய்	வந்தால்	அவேனா	 ன் 	தடைவ	ேபாய்	வந் விட்டான்.	காண் ராக்டரின்
மஸ்டர்ேராலில்	ேசர்ந் விட்ட	ஆனந்தம்	அவ க் .	ப ப்ப யாக	 ன்ேனறி	விடலாம்
என்ற	நம்பிக்ைக.	அப்ப 	 ன்ேன ம்ேபா 	சகாக்கைள ம்	ைக க்கி
விடேவண் ம்	என்ற	உ தி.

ட் 	அைறயில்	இ ந் 	யேதச்ைசயாக	ெவளிவந்த	நாயகம்	ேவ ைவ
விேநாதமாகப்	பார்த்தார்.	தயிர்	மத் ப்	ேபால்	இயங்கிய	அவன்	கால்கைளப்
பார்த்தார்.	ஒ 	 ட்ைட	சிெமண்ைட	அனாவசியமாகத்	 க்கி,	அைத
ஆட் க் ட் 	மாதிரி	ேதாளில்	ேபாட்டப 	தம்	பி த்த	அவன்	ேதாரைணையப்
பார்த்தார்.	 ட்ைடைய	 வளாமேலேய	 மக் ம்	ேதாள்கைளப்	பார்த்தார்.	 ைம
இ க் ம்ேபா 	மற்றவர்கைளப்	ேபால்	பற்கைளக்	க க்காமல்,	நா 	நரம் கைள
ெவளிப்ப த்தாமல்	ேதாள்மாைல	அணிந்தவன்	ேபால்	காணப்பட்ட	ேவ ைவ	பிளாக்
ெசய் 	தன்	கம்ெபனி	 த்திைரயாகப்	ேபாடலாம்	என்ப 	ேபால்	பார்த்தார்.
எல்ேலா ம்	அவைனப்ேபால்	இ ந்தால்,	கால்வாசி	ஆட்கைள	நி த்தி	பணம்
பண்ணலாேம	என் 	ஏக்கத்ேதா 	பார்த்தார்.	அப்ப 	நி த்தினால்	எவ்வள 	பணம்
ேத ம்	என்ப ேபால்	மனதில்	கணக் ப்	ேபாட்டார்.	 ட்டல்	கணக்கல்ல,	ெப க்கல்
கணக் 	பிற 	தன்	அந்தஸ்ைத ம்	மீறி	ேவைலயாட்க டன்	 ந்தரம்	 லமாகப்
ேப ம்	நாயகம்	இப்ேபா ,	ெசாந்தக்	 ரலில்	ேபசினார்.

"ஒன்	ேப 	என்னப்பா?"



"ேவ ங்க."

"ேவல்	மாதிரி	பாயாண்டாமா?	ஒன்	உடம் க் 	ெரண் 	 ட்ைடையத்	 க்க
ேவண்டாமா?	 க்கிப்	பா 	பார்க்கலாம்.	ஏய்	இவன்	தைலயில்	இன்ெனா
ட்ைடைய	ஏத் ங்கடா.	நல்ல	ைபயன்	மாதிரி	ேதா .	நல்லா	ேவைல	பார்த்தால்

நல்லா	 ன் க் 	வரலாம்.	சீக்கிரமாய்	ஏத் ங்கடா."

ேவ 	ம க்கப்	ேபானான்.	இன்ெனா 	 ட்ைடைய	 மப்ப 	அவ க் ம்	ெபரிய
காரியமல்ல.	ஆனால்	தன்ைனக்	காரணமாகக்	காட் 	இதர	ெதாழிலாளர்கைள
அவர்	வற் த்தக்	 டாேத	என்ற	எண்ணம்.	இதற் ள்	நான் 	ேபர்	அவன்
தைலயில்	 ட்ைடைய	 ைமதாங்கிக்	கல்லில்	ைவப்ப 	ேபால்	ைவத் விட்டார்கள்.
காண் ராக்டர்	ெசான்னதற்காக	அந்த	ஒ 	தடைவ ம்	லாரிக் ப்	ேபாய்விட்
என்னால	ெரண் 	 ட்ைடய	 மக்க	 யலிங்க	என் 	ெசால்லிவி வ 	என்
தீர்மானித்தான்.	சிறி 	ேநரத்திற் 	 ன் வைர	மஸ்டர்ேரால்	 லம்	 ன்ேனற
நிைனத்தவன்	இப்ேபா ,	 ன்ேனற்றம்	என்ப 	ஒட் 	ெமாத்தமாக	எல்ேலா க் ம்
வந்தால்தான்	 ன்ேனற்றம்	என் ம்	நிைனத் க்	ெகாண்டான்.

கான் ராக்டர்,	அவைன	அங்கீகாரத்ேதா 	பார்த்தார்.	அவைரப்	பார்த்த ம்
பார்க்காதவன்	ேபால்	அவன்	நடந்தான்.	கிராமத்தில்	 ைடைய	தைலயில்	ைவத்
மண்ெவட் ைய	ேதாளில்	ேபாட் 	அதற் ேமல்	வட்ைட	ைவத் 	அதற் ேமல்
ல் க்கட்ைட ம்	ைவத் 	அனாவசியமாக	நடப்பவ க் 	அந்தச்	 ைம	சிறி
அ த்திய 	கண் 	ஆச்சரியப்பட்டான்.	பிற 	வி வி ப்பாய்	நடந்தான்.

தி ெரன் ,	ஒேர	ஒ 	நிமிடத்தில்	 ைதமண்	ேபாலி ந்த	சகதிப்	பாைதயில்
நடந்தவன்	தி ெரன் 	மண் யிட்ட	நிைலயில்	அப்ப ேய	நின்றான்.	ஒ 	 ட்ைட
க த்தில்	சரிந் 	அவன்	 கத்ைதத்	தி ப்பிய .	இன்ெனா 	 ட்ைட	பிடரியில்
வி ந் 	தி ப்பிய	 கம்	தி ம்ப	 யாதப 	அ த்திக்	ெகாண் ந்த .	அவன்
ைககைள ம்	கால்கைள ம்	உத வ 	ேபாலி ந்த .	வாயில்	ெவள்ைள
ெவள்ைளயாக	 ைர	வந் 	ெகாண் ந்த .	கம்பீரமான	யாைன	அங் சக்
த்தலால்	அதிர்ந் 	மண் யிட்ட 	ேபான்ற	நிைல	 தைலயின்	வாயில்	தன்ைன

வி விக்க	 யாமல்	மதயாைன	ஒன் 	தவிப்ப 	ேபான்ற	தவிப் 	மைனவிைய
பாசத்ேதா 	பார்க்க	வி ம் கிறவன்	ேபால்	 கத்ைதத்	தி ப்பப்ேபானான்.

யவில்ைல.	மரணத்தின்	 ன்னால்	மண் யிட	வி ம்பாதவன்	ேபால்	 டங்கிய
காைல	எ க்கப்	ேபானான்.	இயலவில்ைல.

எல்ேலா ம்.	அங்ேக	வந்தார்கள்.	சித்தாள்க ம்	ெபரியாட்க ம்	தாவி	வந்தார்கள்.
ேமஸ்திரிகள்	ஓ 	வந்தார்கள்.	காண் ராக்டர்	நாயக ம்	 ப்பர்ைவசர்க ம்
ேவகமாக	நடந் 	வந்தார்கள்.



யாேரா	அன்னம்	அன்னம்	என் 	கத் வ 	ேகட் ,	பாண் க்	 ைட டன்
இரண்டாவ 	மா யில்	நின்ற	அன்னவ 	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்.	 ற்றி	நின்ற
ட்டத்திற் 	மத்தியில்	நிைல ைலந் 	நின்றவைன	நான் ேபர்	 க் வ

ெதரிந்த .	அனிச்ைசயாகக்	 திக்கப்	ேபானவைள	ஒ 	ெகாத்தனா ம்,	சித்தாள்
ெபண்க ம்	அைசக்க	 யாதப 	பி த் க்	ெகாண்டார்கள்.	அவைளக்
ைகத்தாங்கலாகக்	கீேழ	ெகாண் 	வந்தார்கள்.	அன்னவ 	கத்திக்ெகாண்ேட
திமிறினாள்.

"என்	சாமி	என்	ராசா	என்	ெதய்வேம	ஒமக் 	என்ன	ஆச் ,	ராசா?

அன்னவ 	தளத்திற் 	வந்த ம்	அவைள	விட்டார்கள்.	அவள்	தைலயில்
அ த்தப 	 கத்தில்	அைறந்தப 	ஓ னாள்.

ேவ ,	தார்ப்பாயில்	கிடத்தப்பட் ந்தான்.	யாேரா	ஒ வர்	விசிறியால்
வீசிக்ெகாண் ந்தார்.	அன்னவ ைவப்	பார்த்த ம்	அவன்	கண்களில்	நீர்
ெப கிய .	ேப வதற்காக	வாையத்	திறந்தான்	 ைரதான்	வந்த .	அவள்
கத்ைதப்	பார்த்தப 	தன்	மார்ைபப்	பி த்தான்.	 ைக	வைளத்தான்.

ைககால்கள்	ெவட் ன.	வாய்	ேகாணிய .	கண்கள்	அவைள	ேநாக்கிேய
நிைல த்தி	நின்றன.

அன்னவ 	அவைனத்	தன்	ம யில்	இ த் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்டாள்.	அவன்
ேகட் க்	ெகா க்காத	 த்தங்கைள,	அவன்	வாயி ம்	 கத்தி ம்	மாறி	மாறிக்
ெகா த்தப 	"என்	ராசா,	நீ	 ழிக்கதப்	பாத்தா	பயமா	இ க்ேக!	நீ 	 க்கதப்
பார்த்தால்	எப்ப ேயா	இ க்ேக	என்ைனவிட் ப்	ேபாயிடாேத	ராசா.	என்	ராசா.	என்
ெதய்வேம	என்ைன	ம யில	வச் 	ெகாஞ்சி	விைளயா ன	மவராசா	நாம்
இ க்காகவா	ெமட்ராஸ்	வந்ேதாம்?	ஒன்ைன	இந்தக்	ேகாலத்தில்	பார்க்கவா	நான்
பாவி	பிறந்ேதன்.	ேப 	ராசா.	ஒன்	ெசல்லக்	கிளிகிட்ட	ஒ 	வார்த்ைத	ேப 	ராசா.	நீ
ஒ த்திேய	ேபா ம்.	எனக் 	ெசாத் ம்	 க ம்	ேவண்டா 	ன் 	ெசான்ன	என்
ைரேய.	என்ைன	விட் ட் ப்	ேபாயிடாேத.	ேபாறதாய்	இ ந்தால்	என்ைன ம்
ட் க்கிட் ப்	ேபாயி .	ேபாயி ."

ேவ ,	தனியாகப்	ேபாக	வி ம் கிறவன்	ேபால்	அவைளப்	பார்த்தான்.	பிற
அவைள	விட் 	அகல	வி ம்பாதவன்	ேபால்	தன்	ைகைய	அங் லம்	அங் லமாகச்
சிரமப்பட் த்	 க்கி	அவள்	ைகேயா 	இைணத்தான்.	அன்னவ 	 ப்பா
ேபாட்டாள்.	சித்தாள்	ெபண்கள்	அவைளக்	கட் ப்	பி த் க்	ெகாண்
கத்தினார்கள்.

இதற் ள்	டாக்ஸி	வந்த .	ேவ 	பின்	இ க்ைகயில்	கிடத்தப்	பட்டான்.	அவன்



தைலைய	ம யில்	ைவத்தப 	அன்னவ 	விக்கித் 	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.
அவேளா ,	இன்ெனா 	சித்தாள்	ெபண் ம்.	ெபயின்டர்	ெப மா ம்
உட்காந்தி ந்தார்கள்.	 ன்னி க்ைகயில்,	இன்ெனா 	ெபரியா ம்,	நாயகத்தின்
வல 	ைகயான	 ந்தர ம்	அமர்ந்தி ந்தார்கள்.	 ந்தரத்ைதத்	தனியாகக்
ப்பிட் 	நாயகம்	ஏேதா	ெசான்னார்.	அவன்	தைலயாட் னான்.	சீக்கிரம்,

ஒவ்ெவா 	நிமிஷ ம்	 க்கியம்'	என் 	அதட் னார்	ெப மாள்.

டாக்ஸி	 றப்படப்	ேபானேபா ,	 ற்றி	நின்ற	ேவைலப்	பட்டாளத்ைதப்	பார்த் 	'உம்-
ேபாய்	ஒங்க	ேவலயப்	பா ங்க"	என்றார்	நாயகம்.

பாக்ஸி	ெசன்ைன	மாநகரின்	பல	சாைலகைளக்	கடந் 	 க்காக	ெந க்காக
விைரந் 	ெகாண் ந்த .	ேவ ,	அன்னவ வின்	ம யில்	ஆகாயக்	கப்பல்	ேபால்
மிதந் 	ெகாண் ந்தான்.	அவள்,	அவன்	 கத்ைதப்	பார்ப்ப ம்	தன்	 கத்ைதத்
ைடப்ப மாய்	இ ந்தாள்.	ஆஸ்பத்திரியின்	 ைழவாயி க் ள்,	டாக்சி

ேபானேபா 	தி ெரன் 	ேவ வின்	கால்கள்	ெவட் ன.	ைககள்	உதறின.	 ச்
விட யாமல்	வாையப்	பிளந்தான்.	அன்னவ "என்	ராசா	என் 	ெசால்லி
அவைனப்	பார்த் க்	 னிந்தேபா ,	அவள்	கண்ணில்	நின்ற	நீர்	அவன்	வாயில்
வி ந்த .

கண்ணிேர	பாலான 	ேபால்	அவன்	பார்த்தான்.	பார்த் க்	ெகாண்ேட	விைறத் ப்
ேபானான்.	அன்னவ 	அ ைகயின்	உந் தலால்	வாையத்	திறந்தாள்.	ஒலி
வரவில்ைல.	அப்ப ேய	அவன்	மீ 	சாய்ந்தாள்.	டாக்ஸி	நின்ற .	சித்தாள்	ெபண்,
அவைளத்	 க்கி	அைணத் ,	தன்	ம யில்	சாய்த்த	ேபா 	ெபயிண்டர்	ஒ 	ேசாடா
வாங்கிக்	ெகாண் 	வந் 	அைத	அவள்	 கத்தில்	ெதளித்தார்.	அவள்	மலங்க
மலங்க	விழித்தப 	கணவைனப்	பார்த்தாள்.	பிற 	காேதா 	ேசர்த் 	தன்
தைலையப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்.

எமர்ெஜன்சி	வார் க் 	ேவ 	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட்டான்.	அவன்	ெசத் ப்
ேபானைத	டாக்டர்கள்	ஊர்ஜிதப்	ப த்தினார்கள்.	பிற ,	"இ 	ேவல	ெசய் ம்ேபா
ஏற்பட்ட	மரணம்.	ேபாலீஸ்ல	ேபாய்	ஒ 	சர் பிேகட்	வாங்கிட் 	வாங்க,	பரிேசாதைன
பண்ணலாம்"	என்றார்கள்.	

அந்த	டாக்ஸி,	பிணத் ட ம்,	பிணம்ேபால்	இ ந்த	அன்னவ ேவா ம்,	ேபாலீஸ்
நிைலயத்ைதப்	பார்த் 	ஓ ய .	வழியில்,	 ந்தரம்	இறங்கிக்ெகாண்டான்.	 ப்ப
வயதில்	ஐம்பைதத்	தாண் யவன்	ேபால்	ேபசினான்.	நீங்க	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷ க் ப்
ேபாங்க.	நான்	இேதா	பின்னாேலேய	ஒ 	ஆட்ேடா ல	வந் ேறன்"	என்
ெசால்லிவிட் ,	பதி க் க்	காத்திராமல்,	ஒ 	ெடலிேபான்	 ண்ைடப்	பார்த் ப்
ேபானான்.	



ேபாலீஸ்	நிைலயத்திற் ள்	டாக்ஸி	நின்ற ம்,	அன்னவ ைவ,	சித்தாள்	ெபண்
ைகத்தாங்கலாகப்	பி த்தப 	உள்ேள	 ட் க்	ெகாண் 	ேபானாள்.	'இந்தம்மாதான்
அன்னவ வா?"	என் 	ெசான்ன	கான்ஸ்ேடபிைளப்	பார்த் ,	இன்ஸ்ெபக்டர்
கண்களால்	எரித்தார்.

இன்ஸ்ெபக்டர்	எந்தவித	சலன ம்	இல்லாமல்	ேபசினார்.	

"என்ன	நடந்த ?"	

ெபயின்டர்	ெப மாள்	விளக்கினார்.	

இன்ஸ்ெபக்டர்	தீவிரமாகச்	சிந்திப்ப ேபால்	 கத்ைதச்	 ழித்தார்.	ேபப்பர்
ெவயிட்ைட	உ ட் னார்	ேதாள்பட்ைடயில்	மின்னிய	ஸ்டார்கைள	ஊதிவிட் க்
ெகாண்டார்.	பிற 	ஒ 	காகிதத்ைத	எ த் 	இந்தாம்மா	இ ல	ஒ
ைகெய த் ப்	ேபா 	ேபாடத்	ெதரி மா?"	என் ம்	ேகட்டார்.	அவர்	நீட் ய
காகிதத்ைத	ஒன் ம்	 ரியாமல்	அன்னவ 	பார்த்தேபா 	ைரட்டர்,	அவள்	ைகயில்
ேபனாைவத்	திணித்தார்.	அவள்	ஏேதா	ேகா கள்	ேபாட்டாள்.	எைதேயா	ெசால்லச்
ெசால்ல	அவர்	அைதேய	எ தினார்	எ தியதில்	ைகெய த் ப்	ேபாட்
இன்ஸ்ெபக்டர்	கான்ஸ்டபிளிடம்	நீட் னார்.

ேவ 	என்ற	ெபயரிழந்த	பிணத்ேதா 	ேபான	டாக்ஸி,	கான்ஸ்டபிேளா 	அ ேக
உள்ள	ஆஸ்பத்திரிக் 	விைரந்த .	யார்	யாரிடெமல்லாேமா	ைகெய த்
வாங்கினார்கள்.	அத்தைன ம்	 ந்த	பிற 	ேவ 	என்ற	பிணம்	பிணக்
கிடங்கிற் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட்ட .	அவைனத்	 க் ம்ேபா 	மட் ம்
அன்னவ 	ெமல்ல	 னங்கினாள்.	

"என்	ராசா,	காைலயில்தான	ஒனக்காக	என்ைன	ஏங்க	ைவப்ேபன் 	ெசான்னிேய
அைசயாம	இ ப்ேபன் 	ெசான்ேன.	அ 	மாதிரி	ஆயிட்ேட.	ஆயிட்ேட"

அன்னவ வின்	ஒப்பாரிக் 	ஒத் ப்பாட	ஆஸ்பத்திரியில்	யா மில்ைல.	வாழ்நாள்
வ ம்	உைழப் த்	தவிர	ஒன் ம்	 ரியாமல்	ேபான	ஒ 	மனிதப்	பிணத்திற்

அங்ேக	மரியாைத	இல்ைல.	மரியாைத	கிடக்கட் ம்	அவமானமாவ 	இல்லாமல்
இ க்கலாம்.	ஏேதா	கரி ட்ைடையத்	 க்கிப்	ேபா வ ேபால்	அவைனத்

க்கிப்ேபாட் 	விட் 	நாைளக் 	வந் 	பிணத்ைத	வாங்கலாம்"	என்றார்கள்.
பிரி ம்	ேபா 	கான்ஸ்டபிள்	ைகையச்	ெசாரிந்தார்.	ெபயின்டர்	ெப மாள்	என்ன
நிைனத்தாேரா	ெதரியவில்ைல,	அவர்	ெகா க்கல	சார்	ஒ 	ெதாழிலாளி	சா ம்
ேபா 	ஒ வ க் க்	கஞ்சி	ஊத் வான் 	காட் ற க்காகத்தான்	ெகா த்ேதன்
ேபஷா	வச் க்ேகா"	என்றேபா 	ேபாலீஸ்காரர்	சிரமப்பட்டார்.	வாங்கியைத
ைவக்க ம்	 யவில்ைல.	ெகா க்க ம்	இயலவில்ைல.



அந்தப்	பிணத்ைதப்	ேபாட் விட் 	பாக்ஸி	தி ம்பிய 	கான்ஸ்டபிள்	இறங்கிக்
ெகாண்டார்.	சிறி 	ேநரம்	ேபான ம்	ெபயின்டர்	ெப மாள்	இறங்கப்	ேபானார்.
சிறி 	ேயாசித் விட் ,	ைகயில்	இ ந்த	ஐம்ப 	 பாைய	சித்தாள்	ெபண்ணிடம்
ெகா த் விட் ,	இன்ஸ்ெபக்டர்	அன்னவ வான் 	ேகட்டதில்	இ ந் ம்,	அவசர
அவசரமாய்	ைகெய த் 	வாங் னதில்	இ ந் ம்	ஏேதா	 ழ்ச்சி	நடக்கிற	மாதிரி
ெதரியி 	வழில	இறங் ன	 ந்தரம்	வரேவ	இல்ைல.	நான்	நம்ம	சங்கத் க் ப்
ேபாயிட் 	வாேரன்.	அன்னவ ைவ	பத்திரமாய்	இறக்கிவி .	அன்னம்,
கவைலப்படாேதம்மா!	நம்ம	காலம்	வார 	வைரக் ம்	நமக் 	காலன்	எப்ேபா
ேவ ன்னா ம்	வரலாம்"	என் 	ெசால்லியப ேய	கண்கைளத்	 ைடத்தப
நகர்ந்தார்.

அன்னவ ,	ேவ 	கிடந்த 	மாதிரிேய	சித்தாள்	ெபண்	ம மீ 	கிடந்தாள்.	நிைல
த்திய	பார்ைவ,	 ச்சற்ற	நிைலைம;	ஏங்கி	ஏங்கி	விம் ம்	மார் .

அந்தக்	 ைசப்	ப திக் 	டாக்ஸி	வந்த ம்	எல்ேலா ம்	 ழ்ந் 	ெகாண்டார்கள்.
தாயம்மா	வீட் ல்	ெசால்ல	 யாத	 ட்டம்.	அன்னவ ைவ	பல	ெபண்கள்
ைகத்தாங்கலாக	இறக்கியேபா ,	எங்கி ந்ேதா	வந்தவன்	ேபால்	தாயம்மாவின்
மகன்	ேகாவிந்தன்	ஓ 	வந்தான்.	அன்னவ வின்	ைககைளப்	பி த் க்	ெகாண்
"அக்கா	அக்கா.	மாமா	ேபானவ 	வரமாட்டா க்கா,	நா 	ஒன்ன	 டப்பிறந்த
ெபாறப்பா	கவனிச் க்கிேறன்,	அக்கா	என் 	ெசால்லி	விட் 	டாக்சியிேலேய	தன்
தைலைய	ைவத் 	ேமாதினான்.

அன்னவ 	அந்த	உடன்பிறவாப்	பிறப்ைப	உற் ப்	பார்த்தாள்.	 க்கம்,	இயலாைம
கைரகைள	உைடத் ,	ெவள்ளப்	ெப க்ேகா 	ெவளிப்பட்ட .	அவள்	ஒப்பாரியாய்
ஒலமிட்டாள்.

"என்	ராசா	என்	சீைமத் ைரேய	ஒம்ம	மச்சினன்	ெசால் றைத	ஒ தடைவ	வந்
ேகட் ட் ப்	ேபா ம்.	ஒ 	தடைவயாவ 	வந் ம்!	வரமாட் ரா?	வரமாட் ரா?"
--------		
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இர 	எட் 	மணி	இ க் ம்.

காண் ராக்டர்	நாயகம்	 ழல்	நாற்காலியில்	உட்கார்ந்தி ந்தார்.	இன் ம்	இரண்
ன் 	ேபர்	ேஸாபா	ெசட் ல்	ஒ ங்கிப்	ேபாய்	உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.

வல ைக' ந்தரம்	ெபளவியமாக	ஒ 	நாற்காலி	யில்	சாயாமல்,	அதன்	 ைனயில்
உட்கார்ந்தி ந்தான்.	அவைனப்	பார்த் 	"அவ்வள 	 பாய்	ெசலவாயிட்டா?"	என்
ேநாட்டம்	ேபாட் 	நாயகம்	ேகட்டேபா ,	"நாங்க	உள்ேள	வரலாமா?"	என்ற	 ரல்
ேகட்ட .	ெபயிண்டர்	ெப மா டன்	நான்ைகந் 	ேபர்	வந்தி ந்தார்கள்.
அவர்களில்	ஒ த்தி	ெபண்.	 ப்ப 	வயதி க்கலாம்.	க த்தி ம்	காதி ம்
அணிகலம்	ஏ ம்	இல்லாதவள்.	அ ேவ	அவ க் 	அணியாக	இ ந்த .

நாயகம்	அவர்கைள	உட்காரச்	ெசால் ன்னாேலேய,	அவர்கள்	உட்கார்ந்தார்கள்.
பிற 	அந்தப்	ெபண்	"நாங்க	கட் டத்	ெதாழிலாளர்	சங்க	நிர்வாகிகள்"	என்
ெசான்னேபா 	"அடேட.	அப்ப யா?"	என் 	ெசால்லிவிட் 	பிற 	" ந்தரம்,
ஏதாவ 	காபி,	கீப்பி	வாங்கிட் 	வா"	என் 	கண்ண த் ப்	ேபசினார்.	அைத
அந்தப்	ெபண்	கவனித்தா ம்,	ேகட்கவில்ைல.	எப்ப க்	ேகட்ப ?	கண்ண ப்ப
அவர்	உரிைம	காபி	வாங்கப்ேபாவ 	அவன்	கடைம.

அந்தப்	ெபண்	எ த்த	எ ப்பிேலேய	ேபச்ைசத்	 வக்கினாள்.	

"இன்ைனக் ,	ஒங்களிடம்	ேவைல	பார்த்த	ேவ 	இறந்த க் 	நஷ்ட	ஈ 	பற்றிப்
ேபச	வந்தி க்ேகாம்."

விநாயகம்	 ைழந்தார்.

"ெமாதல்ல.	காபி	சாப்பிட் ப்	ேபசலாமா?"

"இழ 	நடந்தி க் ம்ேபா 	நாங்க	எ ம்	சாப்பிட	வி ம்பல.	ேவ ேவாட	மைனவி
கர்ப்பிணிப்	ெபண்.	இன் ம்	இரண் 	மாதத் ல	அவங்களால	ேவைல	பார்க்க

யா .	தகப்பன்	இல்லாமப்	பிறக்கப்ேபாற	பிள்ைளக் 	ஒ வழி	பண்ண ம்.
அந்த	அம்மா	வாழற க் ம்	ஒ வழி	பண்ண ம்."

விநாயகம்	 ழல்	நாற்காலியில்	இ ந் 	எ ந் 	அவர்க க் 	அ ேக	இ ந்த
நாற்காலியில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்.	பிற 	கண்கைள	எப்ப ேயா



கலங்கைவத் க்	ெகாண்டார்.	தைலையக்	கவிழ்த் ப்	ேபாட் க்ெகாண்டார்.
ெமல்ல	 க்கம்	தாளாமல்	விக்கிப்	ேபசினார்.

"ஓங்க க் ப்	பணம்	ேவ ேமன் 	கவைல.	எனக் 	அநாவசியமாய்	ஒ 	உயி
ேபாயிட்ேடன் 	கவல.	எப்ப 	ேவல	பார்க்கிற	வாலிபன்	ெதரி மா?	நீங்க
நம் னா ம்	சரி,	நம்பாட் ம்	சரி,	என்னால	மத்தியானம்	சாப்பிட	 யல.
ம ஷன்னா	அவ ல்லா	ம ஷன்.	அந்தமாதிரி	வாலிபைன	இனிேமல்	பார்க்கேவ

யா ."

"பார்க்க யா ன் 	எங்க க் ம்	ெதரி ம்.	அதனால்தான்	நீங்க ம்	 க்கம்
தாங்க	 யாமல்	தவித் 	கட் ட	ேவைல	நடக்கறதப்	பார்த்தாவ 	கவலய
மறக்கலா ன் 	எல்லாத்	ெதாழிலாளிங்கைள ம்	ேவல	பார்க்கச்	ெசால்லி
இ ப்பீங்க	இேதா	இப்ேபா	 ட	மின்சார	ெவளிச்சத்தில்	பலர்	ேவல	பாக்கிறாப்ேபால
இ க் 	அ ட.	ேவ 	ெசத்த	கவலயில.	ராத்திரிக் த்	 க்கம்	வராமத்
தவிக்காமல்….

இப்ப யாவ 	ேவல	நடக்கறதப்	பார்த் .	கவலய	மறக்கத்தான்	அப்ப 	ஏற்பா
ெசய்தி க்கீங்கன் 	நிைனக்ேகன்."

தி ெரன் ,	ேபாலீஸ்	ேவன்	உள்ேள	வந்த .	ஏெழட் 	ஜவான்கள்	லத்திக்	கம்ேபா ,
உள்ேள	வந்தார்கள்.	என்னேமா	ஏேதாெவன் 	வந்தவர்கள்,	 கமான	நிைலையப்
பார்த் விட் ,	தங்கள்	 கத்ைத	 க்கிக்	ெகாண்டார்கள்.	விநாயகத்தின்	 கம்
இப்ேபா 	இ கிய .	 ந்தரம்,	ஏ ம்	ெதரியாதவன்	ேபால்,	சர்வர்	ெகாண் 	வந்த
காபி	டம்ளர்கைள	நீட் னான்.	அந்தப்	ெபண்	அைமதியாகப்	ேபசினாள்.

"நாங்க.	வன் ைறக்	 ட்டமில்ைல.	இந்த	ச க	அைமப்ைப	உைதக்காமல்,
உங்கைள	உைதக்கிற ல	அர்த்தமில்ல	என்கிறத	ெதரிஞ்சவங்க,	ேபாலீஸ்
ப்பிட் க்க	ேவண்டாம்.	அவங்க	வந்த னால	தப் மில்ல.	ஒங்ககிட்ட	இ ந்

எங்க க் ம்	பா காப் 	ேவண்டாமா?"

விநாயகம்	அதட்டலாகக்	ேகட்டார்.

"இப்ேபா	என்ன	ேவ ம்?"

"அ ட	ெசால்லித்தான்	ெதரிய மா?	இறந்தவர்	 ம்பத் க் 	நஷ்டஈ
தர ம்.	பிேளன்ல	இறங்கிறவ க் 	ஒ 	லட்சம்	 பாய்	நஷ்ட	ஈ .	ஆனால்
பிேளன்	மாதிரி	அந்தரத்தில்	நின் 	ேவைல	பார்த் ,	கீேழ	வி ந்தவ க்
எ மில்லன்னா.	அ 	அனர்த்தம்.	இ க் 	அர்த்தம்	கண் பி க்கத்தான்
வந்தி க்ேகாம்"



" தல்ல.	நீங்க	ஒண் 	ெதரிஞ் க்க ம்.	ேவ 	என் ைடய	எம்பிளாயி	இல்ல."

ெபயிண்டர்	ெப மாள்	இைடமறித்தார்.	

"மஸ்டர்ேரால்ல.	அவேராட	ேப 	இ ந் ேத?	ெபயிண்ட்	எ க்க	வந்தப்ேபா	நாேன
பார்த்ேதன்."

"நீங்க	ஆயிரம்	பார்ப்பீங்க.	அ க் 	நான்	ெபா ப்பில்ல.	இந்தாப்பா	 ந்தரம்,
மஸ்டர்ேரால	எ .	உம்	இந்தாங்க,	நீங்கேள	பா ங்க"	

மஸ்டர்ேராலில்,	ேவ வின்	ெபயைரக்	காணவில்ைல.	அந்தப்	ெபயைர	அ த்
எ திய	அைடயாளம்	 ட	இல்ைல.	ெப மாள்	ேகாபத்தில்	 த்தார்.	அந்தப்	ெபண்
சற் 	காரமாகப்	ேபசினாள்.

"ஓங்களால.	எ 	ேவ மின்னா ம்	ெசய்ய	 ன் 	எங்க க் த்	ெதரி ம்.
எல்லாக்	கட்சிக் ம்	நீங்க	நன்ெகாைட	ெகா க்கிறவங்கன் ம்	ஊர்	உலகத் க்ேக
ெதரி ம்.	எங்க க் 	அைதப்	பற்றிக்	கவைலயில்ைல.	அந்தக்	 ம்பத் க்
நஷ்ட	ஈ 	தர ம்	அவ்வள தான்."

'ஏேதா	ெபண்ணாச்ேசன் 	இரக்கப்பட் க்	ேகட்டால்,	ஒேரய யாகப்	பா றீங்கேள!
அவன்	என்ேனாட	எம்பிளாயி	இல்ல.	எந்த	ேமஸ்திரி	 ட் ட் 	வந்தாேனா	எனக் த்
ெதரியா .	இன் ம்	ெசால்லப்ேபானால்,	லட்சக்கணக்கான	 தல்	ேபாட்ட	என்
ேவல	நின் ப்	ேபான க் 	ெசத்தவன்தான்	நஷ்டஈ 	தர ம்.	ஏேதா	ேபானால்
ேபா ,	இழ ச்	ெசல க் 	 	 பாய்	தர்மம்	பண்ணலா ன் 	நிைனச்சால்,
ஒேர யாய்க்	 திக்கிறீங்க!	ஒங்களால	ஆனைதப்	பா ங்க"	

"இைத	எதிர்பார்த் தான்	நாங்க	வந்ேதாம்.	எங்ேக	சந்திக்கலாேமா	அங்ேக
சந்திக்கலாம்."

"ஊரில்	இ க்கவன்	எல்லாம்	மாரைடப்பால்	சாவான்,	அ க்ெகல்லாம்	நான்
ெபா ப்ேபற்க மா?"

"நாட்ல	அரசாங்கம்	இ க் ன் ,	ஒங்க க் 	ெதரி ேமா	ெதரியாேதா
எங்க க் த்	ெதரி ம்.	ேவ 	மாரைடப் ல	சாகல:	சிெமண்ட்	 ட்ைடய	அள க்
மீறி	 க் னதால்	க த் ப்	பிசகி,	ெதாண்ைட	நரம் 	அ ந் 	இறந்தி க்கார்.
நாைளக் ப்	பிேரத	பரிேசாதைன	ரிப்ேபார்ட்ல	எல்லா	சமாச்சார ம்	ெதரி ம்.	ஓங்க
ந்தரம்,	டாக்ஸியிலி ந் 	இறங்கி	உங்களிடம்	கள்ளத்தனமாக	ேபான்	ேபசிய ம்,

நீங்க	இன்ஸ்ெபக்ட க்ேகா	அல்ல 	உள் ர்	தைலவ க்ேகா	ேபான்	ேபாட்ட ம்



ெதரி ம்.	எங்க	ஆட்கள்	எல்லா	இடத் ல ம்	இ க்கிறைத	மட் ம்	மறந் டாதீங்க."

"சரி,	இப்ேபா	என்ன	பண்ண ன் 	நிைனக்கீங்க?"	"அ 	உங்க	ைகயில
இ க் "	

"என்	ைகயில	இ ந் 	நயாைபசா	 ரளா .	ேவ ன்னால்	தர்மமாய்."

அந்தப்	ெபண்	எ ந்தாள்.	அவைளத்	ெதாடர்ந் ,	 ட	வந்தவர்க ம்
எ ந்தார்கள்.	நாயகம்,	ெபயின்டைரப்	பார்த் 	நாைளக் 	ேவைலக் 	வந்தால்	ஒன்
காைல	ஒ ச் ேவன்'	என் 	மிரட்டப்	ேபானார்.	பிற 	இ 	ெசால்லாமல்	ெசய்ய
ேவண் ய	காரியம்	என் 	நினத் ,	ம ப்பலாகச்	சிரித்தப 	வழிய ப்பி	ைவப்பவர்
ேபால்	எ ந்தார்.

அந்தப்	ெபண் ம்,	இதர	ஆடவர்க ம்,	ெவளிேய	வந்தார்கள்.	அவள்
ெபயிண்டைரப்	பார்த் ,	"நாங்க	ேநராய்	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷ க் ப்	ேபாய்	ெவள்ைளக்
காகிதக்	ைகெய த் 	விவகாரத்ைதக்	கவனிக்கப்	ேபாேறாம்.	நீங்க	அன்ன
வ ைவ	டாக்ஸியில்	 ட் க்கிட் 	ஸ்ேடஷ க் 	வாங்க.	சீக்கிரமாய்	வாங்ேகா"
என்றாள்.

ேபாலீஸ்	நிைலயத்தில்,	இரண் 	கான்ஸ்டபிள்கைள ம்	ைரட்டைர ம்	தவிர,	ேவ
யா மில்ைல.	"லாக்கப்பில்	நான்ைகந் ேபர்	ேவர்க்க	வி வி க்க	நின்றார்கள்.

ப ேயறி	வந்தவர்கைளப்	பார்த் .	ைரட்டர்,	"ஓங்க க் 	என்ன	ேவ ம்?"	என்றார்
அதட்டலாக,	இப்ேபா 	அந்தப்	ெபண்	ேபசவில்ைல.	அவ டன்	வந்த	ஒ 	இைளஞர்
ேபசினார்.

"நான்	அட்வேகட்,	ஒங்க	இன்ஸ்ெபக்டைரப்	பார்க்க ம்.	எப்ேபா	வ வார்?"

"எப்ேபான் 	ெசால்ல	 யா .	ஒங்க க் த்தான்	ெதரி ேம	சிட் ல
ேபாலீஸ்காரன்பா .	என்ன	விஷயம்?"

"ஒண் மில்ல.	மத்தியானம்	 ஷனப்	பறிெகா த்த	ெபண்	கிட்ட	ஓங்க
இன்ஸ்ெபக்டர்	 க்கம்	விசாரித்தாராம்.	அதாவ 	ஒ 	ெவள்ைளக்	க தாசில
ைகெய த் 	வாங் னாராம்.	என்ன	விபர ன் 	ேகட்க	வந்ேதாம்.	இப்பத்தான்
அவ 	இல்லிேய,	ேநரா	கமிஷனர்	கிட்டப்	ேபாகப்	ேபாேறாம்."

ைரட்டர்	ேயாசித்தார்.	தனிப்பட்ட	 ைறயில்,	இன்ஸ்ெபக்டர்	நல்லா	மாட் க்கிட்டான்
என் 	மகிழ்ந்தவர்	ேபால்	காணப்பட்டார்.	பிற 	ேவ ரில்	எ த்த	பயிற்சி
நிைன க் 	வந் ,	இலாகா	வி வாசம்	ேமேலாங்க	"இ ங்க,	ேபான்ல	ெசக்கப்



பண்ேறன்"	என்றார்.

வந்தவர்கள்	உட்கார்ந்தார்கள்.	ைரட்டர்	எங்ேகெயல்லாேமா	ெதாடர் 	ெகாண்டார்.
கால்	மணி	ேநரத்திற் ப்	பிற 	"இேதா	வந் 	வி வார்,	உட்கா ங்க."	என்றார்.

"நிச்சயமாகவா?"	என்றார்	அட்வேகட்	

"நிச்சயமாய்.	கனமான	பார்ட் ன் 	ெசால்லியி க்ேகன்."	

"கனமான	பார்ட் ன்னா?	பார்ட் ங்கெளல்லாம்	வித்தியாசமா?	 ற்றங்கள்ளதான்
வித்தியாசம்	இ க் ம்."

ைரட்டர்	சங்கடத்ேதா 	சிரித்தார்.	ஒ 	மணி	ேநரத்திற் ப்	பிற ,	இன்ஸ்ெபக்டர்
ேமாட்டார்	ைபக்கில்	வந் 	இறங்கினார்.	ேவகமாக	உள்ேள	வந் 	தன்	இ க்ைகயில்
அமர்ந்தார்.	பிற 	லாக்கப்பில்	இ ப்பவர்கைளப்	பார்த் ,	"ேவட் ைய	இ த்
ேநராய்ப்	ேபாேடண்டா	ேசாமாறி"	என்றார்.	ைரட்டைரப்	பார்த் ,	"அந்தப்	பாவி
எங்ேகய்யா	ேபாயிட்டான்"	என் 	கத்தினார்.	ஒ வித	பயப்	பிரம்ைமையத்
ேதாற் விக் ம்	அந்தப்	ேபாலீஸ்	ெடக்னிக்ைகப்	 ரிந் 	ைவத்தி ந்த	அட்வேகட்
சிரித்தப ,	தன்ைன	அறி கப்	ப த்திக்	ெகாண்டார்.	அட்வேகட்	என்ற ம்
இன்ஸ்ெபக்ட க் 	சிறி 	நா 	தளர்ந்த .

"என்ன	விஷயம்	சார்?"	"மத்தியானம்	அன்னவ 	என்கிற	சித்தாள்	ெபண்கிட்ட
ெவள்ள	காகிதத்தில்	ஒ 	ைகெய த் 	வாங்கினீங்களாம்.	இேதா	அந்தம்மாேவ
வந் ட்டாங்க."

டாக்ஸியில்	இ ந் 	இறங்கிய	அன்னவ ைவ	இரண் 	ெபண்கள்	கிட்டத்தட்ட
க்கிக்	ெகாண்ேட	வந்தார்கள்.	ஒ வர்	தன்	நாற்காலியில்	இ ந் 	எ ந்தார்.

அன்னவ ைவ	 டவந்த	சித்தாள்	ெபண்கள்	அதில்	உட்கார	ைவத்தார்கள்.	அவள்
அங் 	இ ப்பவர்கைளேயா,	தான்	இ ப்பைதேயா	கவனிக்காத 	ேபால்,
ன்யத்ைதக்	காட் வ 	ேபால்	கண்கள்	 டரிழந் 	ேதான்ற,	நாற்காலியில்

சாய்ந் 	ெகாண்டாள்.

அட்வேகட்,	விஷயத்ேதா 	ேகட்டார்.	

"இந்தப்	பாவப்பட்ட	அம்மாவப்	பா ங்க,	இன்ஸ்ெபக்டர்	நீங்க	 ட	இப்ப க்
கஷ்டப்பட்ட	அம்மா	வயித் ேலதான்	பிறந்தி ப்பீங்க.	இந்த	அம்மாகிட்ட	ெவற் க்
காகிதத்தில்	ைகெய த் 	வாங்கலாமா?"

இன்ஸ்ெபக்டர்	ம ப்பினார்.	



"எனக் த்	தப் ப்	பண்றதா	ேதாணல.	இந்தம்மா	ஹஸ்ெபண்ட்	மாரைடப்பில்
ெசத் ட்டதா	பஞ்சாயத்தார்	 	பண் னாங்க.	அைத	கன்பர்ம்	பண்ண,
ைகெய த் 	வாங் ேவன்.	அ 	என்	 ட் "

" ட் ன்னா	விஷயத்ைத	விளக்காமல்	ெமாட்டக்	ைகெய த் 	வாங்கறதா?”

"அந்தம்மா	இ ந்த	 க்கத் ல	அவங்க க் த்	ெதரிஞ்சைதேய	ெசால்லி	ேம ம்
க்கப்ப த்தாண்டா ன் 	வாங்கிேனன்.	ெமாதல்ல	பிணத்த	எ த் 	அடக்கம்

பண் ங்க	ஸார்.	அ 	ஒ 	மனிதேனாட	பிண ன் 	நிைன ங்க.	மற்ற	விவகாரம்
அப் றம்"	

இப்ேபா 	அந்தப்	ெபண்	ெவ த்தாள்.

"இந்த	விவகாரத் லதான்	மற்ற	விவகாரேம	இ க் 	அந்தம்மா	 ஷன்
மாரைடப் ல	சாகல:	சிெமண்ட்	 ட்ைட	பிடறி	நரம் ல	பட்ட ல	இறந் ட்டார்.
இ க் ,	நீங்க	உதவாட்டா ம்	உபத்திரவம்	ெசய்யாமயாவ 	இ க்க ம்"

"நீங்க	ேபசற 	நல்லா	இல்ல	ேமடம்"	

"நீங்க	ெவ ங்காகிதத்தில்	ைகெய த் 	வாங் ன தான்	நல்லா	இல்ல.	ேவ ைவ
மாரைடப் ல	இறந்ததாய்	 	பண் ன	பஞ்சாயத்தார்	ைகெய த்த	நாங்க
பார்க்கலாமா?"

"நீங்க	ேகட்டைத	எல்லாம்	காட்ட	 ேமா?	எங்க க் ம்	 ல்ஸ்	அண்ட்
ெர ேலஷன்ஸ்	இ க் "

"நாட்ல	எல்லாப்	பிரி க் ேம	இ க் .	ஆனால்	இந்தப்	பாவப்பட்ட	கட் டத்
ெதாழிலாள ங்க க் த்தான்	ஒன் மில்ல.	அனாைதயா	உைழத் ,	அனாைதயா
வி ந் ."

"இ 	என்ேனாட	இலாகா	இல்ல	ேமடம்.	ெதாழிலாளர்	நலத் ைற	கவனிக்க
ேவண் ய	விவகாரம்"

"ஓங்க	இலாகாைவேய	நீங்க	ஒ ங்காய்	கவனிச்சால்	ேபா ம்	சார்.	இேதா.	இந்த.
இரண் 	ேல ஸஸும்	விபத் 	நடந்த	இடத் ல	இ ந்தி க்காங்க.	இேதா.	இவர்
ெபயர்	ெப மாள்.	இவ ம்	இ ந்தி க்கார்.	இந்தப்	பஞ்சாயத்தார்	கிட்ேட ம்
ேக ங்க	சார்."



"என்ன	ேமடம்	இ ?	நாயகம்	ஒ 	பஞ்சாயத்தாைரச்	ெசால்றார்,	நீங்க	ஒண்ணச்
ெசால்றீங்க.	கைடசில	எனக் த்தான்	பஞ்சாயத் 	இல்ல.	ேபசாம	ெமாதல்ல
பிணத்த	எ த் 	நல்லவிதமாய்	அடக்கம்	ெசய் றைத	விட் ப் ட் .	நான்	இ ல
என்ன	பண்ண	 ம்?"

"நீங்க	என்ன	பண் றீங்கேளா	ெதரியா .	நாங்க	என்ன	பண் ேவாம்
என்கிறைத	மட் ம்	ெசால்லி ேறாம்.	நாங்க	பயாப்ஸி	ரிப்ேபார்ட்	சரியா
கிைடக் ன்னால	பிணத்ைத	எ க்கப்	ேபாறதில்ைல.	நாைளக் க்	கட் டத்
ெதாழிலாளர்	ஆயிரக்கணக்கில்	இங்ேக	வந் 	நியாயம்	கிைடக் ம்வைர
அைமதியாய்	ேபாராடப்	ேபாகிேறாம்.	சா ம்வைர ட	உண்ணாவிரதம்	இ ந்தா ம்
இ க்கலாம்."

இன்ஸ்ெபக்டர்	தீவிரமாக	ேயாசித்தார்.	 ன்விைள கைள ம்
பின்விைள கைள ம்	சீர் க்கிப்	பார்த்தார்.	இ தியில்	"ஆல்ைரட்	பயாப்ஸி
ரிப்ேபார்ட்	வரட் ம்.	அதன்ப 	ஆ ன்	எ க்கலாம்"	என் 	ெசால்லிவிட்
ைரட்டைரப்	பார்த்தார்.	அவர்	ெவள்ைளக்	காகிதத்ைத	அவர்களிடம்	காட் விட் க்
கிழித் ப்	ேபாட்டார்.

நிர்வாகிக ம்	இதர	ெதாழிலாளர்க ம்	அன்னவ ைவ	அ தாபமாக
ேநாக்கியப ேய	காம்ப ண் க் 	ெவளிேய	வந்தார்கள்.	தி ெரன் 	ெபயிண்டர்
ெப மாள்	ஒ 	ேயாசைன	ெசான்னார்.

"நம்ம	ெதா தி	எம்.எல்.ஏ.ைய ம்	கட்சித்	தைலவர்கைள ம்	பார்த் 	நியாயம்
ேகட்கலாம்."

எல்ேலா ம்	அவர்	ெசான்னைத	ஒப் க்	ெகாண் 	 தலில்	எம்.எல்.ஏையப்
பார்த்தார்கள்.	அவர்	அன்னவ ைவப்	பார்த்த ம்	அ விட்டார்.	கண்கைளக்
டத்	 ைடத் க்	ெகாண்டார்.	பிற 	"அடேட	நாயகமா?	நல்ல	ம ஷனாச்ேச,

நான்	ெசால்லி	நஷ்ட	ஈ 	வாங்கித்	தாேறன்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
நாயகத்ைத	அப்ேபாேத	பார்க்கப்	ேபாகிறவர்ேபால்	காரில்	ஏறினார்.	கார்	நாயகம்
வீட் க் 	எதிர்திைசயில்	ேபான .

நிர்வாகிகள்	சைளக்கவில்ைல.	ஒ சில	தைலவர்கைளப்	பார்த்தார்கள்.	ஒ 	சிலர்
தனி	மனித	விவகாரம்,	தைலயிட	 யா 	என்றார்கள்.	இன் ம்	சிலர்	தட் க்
கழித்தார்கள்.	ஒ வர்	நாயகத் க்ேக	வக்காலத் 	வாங்கிப்	ேபசினார்.	நாயகம்
ெகா த்த	நன்ெகாைடகளின்	கனபரிமாணத்திற் 	ஏற்ப,	அவர்களின்	 தியில்
ஏற்ற	இறக்கம்	இ ந்தா ம்,	அந்த	 தி	ேபாட்ட	அ பல்லவி	நாயகத்திற்
உத வ 	மாதிரிேய	இ ந்த .	கட்சிக்காரன்	என் 	ஒ வர்	ந வ,	சக
காண் ராக்டர்	என் 	இன்ெனா வர்	ந வ,	ஜாதிக்காரன்	என் 	மற்ெறா வர்



ந வ,	நள்ளிர 	ந விய 	தான்	மிச்சம்.	அவர்கைளப்	பார்த் 	ெத நாய்கள்
ைலத்த தான்	ெசாச்சம்.	'என்ன	விபரம்'	என் 	ெபா ைமயாய்க்	ேகட்க

மனமில்லாதவர்களாய்,	ஏேதா	தைலேபாகிற	அவசரத்தில்	 ப்பவர்கள்	ேபால்,
அவசர	அவசமாகக்	ேகட் ம்	தைலவர்களிடம்	எைதச்	ெசால்வ ?	வாய்தான்
வலிக் ம்,	கால்தான்	ேநா ம்.

வாய்	வலித் ,	கால்	ேநாெவ க்க,	ெதாழிலாளர்கள்	அன்னவ ைவ,	அவள்
ைசயில்	ெகாண் 	வந் 	விட்டார்கள்.	"கவைலப்படாதீங்கம்மா.	நீங்க

அனாைதயில்ல.	நாங்க	இ க்கிேறாம்"	என் 	எல்ேலா க் ம்	ேசர்ந் ச்	ெசால்வ
ேபால்,	அந்தப்	ெபண்	ெசான்னாள்.

அன்னவ ,	அவர்கைளேய	பார்த்தாள்.	கட் டத்	ெதாழிலாளர்	சங்கத்தில்
உ ப்பினராக	உள்ள	அவ க் ப்	பரிச்சயமான	அத்தைன	ேப ம்	இ ந்தார்கள்.
ஆனால்	ேவ ைவத்தான்	காணவில்ைல.

அன்னவ ,	அந்தக்	 ட்டத்தில்,	அவைனத்	ேத வ 	ேபால்	உற் ப்	பார்த்தாள்.
ஓயா 	பார்த்தாள்.	பிற 	யதார்த்தத்ைத	உணராமல்	ேத ய	கண்கைளத்
தண் ப்பவள்	ேபால்	அவற்ைற	 க்ெகாண்டாள்.
---------	
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எல்ேலா க் ம்	ெபா வாகத்தான்	ெபா 	வி ந்த .	ஆனால்,	தின ம்	வி ம்
அந்தப்	ெபா 	அன்னவ க் 	ேவ 	விதமாகத்	ேதான்றிய .	ேகாழிகள்
மார த்தன.	 ழாய்ச்	சத்தம்	ஒலமாயின.	அந்தக்	 ைசேய	மயானமான .

அன்னவ 	நிைலயிழந்ததால்,	நிைன 	இழந் ,	கிடந்தாள்.	சில	ெபண்கள்
அவள்	காதில்	 க் 	ைவத் 	ஊதினார்கள்.	ஒ த்தி,	வ க்கட்டாயமாக	அவள்
வாயில்	கஞ்சிைய	ஊற்றினாள்.	இன்ெனா த்தி,	அவிழ்ந்த	 டைவையக்	கட்
விட்டாள்.

அன்னவ 	ப த் த்தான்	கிடந்தாள்.	'எ ந்தி 	பிள்ள	என் 	ெசால்பவன்
எழ யாமல்	ேபாய்விட்டான்.	'என்	ராசாத்தி	நான்தான்	ஒன்ைன	 க்கி
வி ேவனாம்	என் 	ப த் க்	கிடந்தவைன	 க்கி	வி பவைனத்	 க்கி	வர,
ஆட்கள்	ேபாய்விட்டார்கள்.	'டாக்ட ங்க,	க த் 	பிசக லதான்	இறந்தி க்கார்
மாரைடப் 	கிைடயா ன் 	ரிப்ேபார்ட்ல	எ தியி க்காங்களாம்.	நம்ம	சங்கத் க்
பயந் தான்	டாக்ட ங்க	நியாயமா	எ தியி க்காங்க.	இந்த	காண் ராக்டர்	பயல
ம்மா	விடப்படா 	என் 	ெவளிேய	அ ப்ப ம்	ேபச் 	அவள்	காதில்	வி ந்த .

‘என்ன	எ தி	என்ன	ெசய்ய?	என்	ராசா	ேபானவர்	ேபானவர்தான்.	அவர	ஆரால
ெகாண் 	வர	 ம்?

நீர்	ேகார்க் ம்	கண்கேளா ,	நிைன கள்	கலக் ம்	ெநஞ்ேசா 	அவள்,
ெந ஞ்சாண்கிைடயாய்	கிடந்தேபா ,	ஒ வர்	உள்ேள	வந்தார்.	 தலில்
பிளாட்பாரத்தில்	அவைள ம்	அவள்	கணவைர ம்	உதறிவிட்டப 	நடந்தாேர	அந்த
'உள் ர்	மாமாதான்	-	நாயகத்தின்	நண்பர்.	விவகாரம்	ெபரிதாகலாம்	என்பைத
இன்ஸ்ெபக்டர்	ந நிைலேயா 	இ க்க	வி ம் வதில்	இ ந் 	 ரிந் 	ெகாண்ட
நாயகம்,	அன்னவ க் 	ெசாந்தக்காரர்	யாராவ 	உண்டா	என் 	ஆய்
ெசய்தார்.

நல்ல	ேவைளயாக,	அன்னவ வின்	மாமாேவ	அவ க் 	நண்பர்.	பலவிதத்தில்
பிளாக்	மார்க்ெகட் களில்	இ ந் 	பிராஸ் ட் கள்	வைரக் ம்	இ வ க் ம்
உற ண் .	ேகார்ட் க் 	ேவ வின்	விவகாரம்	ேபானால்	கள்ளத்தனமாக
சிெமண்ட்	 ட்ைடகைள	பிளாக்கில்	விற்ற 	ெவளிச்சத் க் 	வரலாம்.	நாயகம்
பயந் 	நண்பைர	நா னார்.	இந்த	நண்ப க் ம்	ஒ 	ஈ பா 	நாயகத்திடம்
இ ந்த .	"பிளாக்கில்	சிெமண்ட்	வாங்கி,	'டார்க்	பிளாக்கில்'	விற் ம்
வா க்ைகயாளர்களில்	அவ ம்	ஒ வர்.	அந்த	லாரியில்	வி ந்த	 ட்ைடகளில்



இ ப 	இவ ைடய	வீட் ற் ள்	இ க்கிற .	விவகாரம்	தனக் ம்
தைலவலியாகிவிடக்	 டாெதன் ,	அவர்	உபேதசியாக ம்	உபகாரியாக ம்	வந்தார்.

அன்னவ ,	தைலையத்	 க்கி	அவைர	ஏறிட் ப்	பார்த் விட் ,	மீண் ம்	தன்
தைலைய	தைரயில்	ேபாட்டேபா ,	அவர்	பக் வமாகப்	ேபசினார்.	அவைள
ஓரக்கண்ணால்	பார்த்தப ,	ேதள்	ெகாட் வ ேபால	 ள்ெகாட் ப்	ேபசினார்.

"விஷயத்ைதக்	ேகள்விப்பட்ட ம்	மாமா க் 	ைக ம்	ஒடல	கா ம்	ஒடல.	ஒன்ைன
எப்ப 	ேதத் ற ன் ம்	 ரிய	மாட்டக் 	ேநரா	அந்த	நாயகத் க்கிட்ேட	ேபாேனன்.
நாயப்	ேப ன 	மா ரி	ேபசிேனன்.	"யாேராட	பிள்ளன் 	நிைனச்சடா”?
ேகார்ட் க் 	என்	ம மகள்	வரமாட்டாள்.	நான்தான்	வ ேவன் 	மிரட் ேனன்.
பயந் ட்டான்.	ஆயிரம்	 பாய்	ெகா த் ேறன்.	விஷயத்த	விட் ங்கன்
ெகஞ்சினான்.	அேதாட	ஒன்னத்	 ண் 	வி றவங்க	தின்னிப்	பய வ,	ஒன்ைன
ஏவிவிட் 	அ ல	பணம்	பண்ணப்	பாக்காங்க.	அதனால	நாயக ம்	ேயாசிக்கான்.
ஆயிரம்	 பாய்	தந் வான்.	ஆனால்	ஒ 	கண் ஷன்.	நீ	இந்த	ெமட்ராஸ்ல
இ க்கப்படாதாம்.	ஒன்ன	இந்தப்	பய வ	 ண் க்கிட்ேட	இ ப்பாங்கன்
பயப்ப றான்.	அவன்	ெசால்ற ம்	நியாயம்	மா ரிதான்	எனக் ப்	ப ."

அன்னவ ,	தைலைய	சிறி 	உயர்த்தி,	 வரில்	சாய்ந்தப 	அவைரேய	பார்த்தாள்.
மாமா க் 	மகிழ்ச்சி.	சிறி 	சத்தம்	ேபாட்ேட	ேபசினார்.

நம்ம	நிைலைய ம்	ேயாசிக்க ம்.	நீ	அறியப்ெபாண் சின்னஞ்சி 	வய 	நாயகம்
ெபால்லாதவன்.	அ யாள்	வச்சி க்கான்.	பணம்	வச்சி க்கான்.	ஒன்ைனக்
ெகாைல	பண்ணிவிட்டால்.	ெகாைல ட	பரவாயில்ைல.	எங்ேகயாவ

க்கிட் ப்ேபாய்	ஏதாவ 	பண்ணிவிட்டால்	மாமாவால	தாங்க	Փգպտո?
இல்லன்னா	இ பத் 	நா 	மணிேநர ம்	ஒனக் க்	காவ க் த்தான்	இ க்க

மா?	உன்	இஷ்டம்.	பணம்	ேவ ன்னால்	ெசால்ேற?	நா ம்	காலத்த
அ சரித் 	நடந் க்க ம்	பா 	என்ன	ெசால்ேற?

அன்னவ 	எ ம்	ெசால்லவில்ைல.	அவள்	அ ேக	நின்ற	ஒ 	ெபண்ைண
தன்ன ேக	வரச்	ெசான்னாள்.	அவள்	காதில்	எைதேயா	ெசால்லிவிட் ,	தைலைய
தைரயில்	சட்ெடன் 	ேபாட் விட் ,	அவ க் 	 ைகக்	காட் யப ,	 வேரா
கம்	உரச,	தி ம்பிப்	ப த் க்	ெகாண்டாள்.	அந்தப்	ெபண்	அவைரப்	பார்த் க்

கத்தினாள்.

"ேயாவ்!	நீ ம்	ஒன்	 கரக்கட்ட ம்,	ேபரமா	ேபசவந்ேத?	ஒன்ைன	மரியாதியா
இடத்தக்	காலி	பண் ம்ப 	அன்னவ 	ெசால்லச்	ெசான்னாள்.	இன் மா
உட்கார்ந்தி க்ேக?"



ஆனானப்பட்ட	உள் ர்	மாமா'	தி க்கிட் 	எ ந்தார்.	அந்தப்	ெபண்ைணேய
பார்த் விட் ,	பின்னர்	ேவகமாக	ெவளிேயறினார்.

அைரமணி	ேநரத்திற் ப்	பிற ,	சத்தம்	ேகட் ,	அன்னவ 	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்.

ேகாவிந்தன்,	ெசந்தழல்	கண்கேளா ,	சிந் ம்	 க்ேகா ,	அவைளேய	பார்த்தப
நின்றி ந்தான்.	அன்னவ 	ெமல்லக்	ேகட்டாள்.

"ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபானியா?	அம்மா க் 	எப்ப 	இ க் ?	விஷயத்த
ெசான்னியா?"
ேகாவிந்தன்	சலிப்ேபா 	ெசான்னான்.

"ேபாேனன்.	அம்மா	ெசால்றத	வாங் ற	நிைலயில்	இல்ல.	இப்ேபா,	தம்பி,
அக்கா க் 	ஆ தல்	ெசால்றான்.	இன் ம்	இரண் 	நாைளயில,	அக்கா,
தம்பிக் 	ஆ தல்	ெசால்ற 	வ ம்."

அன்னவ ,	கண்கைள	அகல	விரித்தாள்.	ேகாவிந்தன்	படபட	ெவன்
ேபசினான்.

"ெரண் 	நாைளக் 	ேமல	தாங்கா ,	வீட் க் 	 க்கிக்கி 	ேபான்
ஆஸ்பத்திரில	ெசான்னாங்க.	நா தான்	'எங்க	 ைசயில	ெரண் 	பிணத்ைத
ைவக்க	இடமில்லன் 	ெசால்லிவிட் 	வந் ட்ேடன்."

ேகாவிந்தன்,	அவளின்	 க்கத்ைதப்	பகிர	ேவண் ய	சமயத்தில்	தன்	 க்கத்ைத
மத்தக் டா 	என் 	நிைனத்தவன்	ேபால்	தன்ைனக்	கட் ப்ப த்த
யாதவனாய்	ெவளிேய	ஓ னான்.	அன்னவ 	 ப் றப்	ப த்தாள்.	இரண்

கண்களில்	ஒன் 	இறந்தவ க்காக ம்,	இன்ெனான் 	எப்ேபா 	எந்தச்
சமயத்தி ம்	இறக்கப்	ேபாகிறவ க்காக ம்	 டெம த்தன.	ெநஞ் 	ெகாள்ளி
ேபால்	எரிந்த .	உடம் 	அஸ்திேபால்	 ைழந்த .

அைரமணி	ேநரத்திற் ப்	பிற 	அங் மிங் மாக	வந் 	ேபான	 ட்டத்தில்
ெபயிண்டர்	ெப மாள்	வந்தார்.	அவள்	எ ந்தி க்கப்	ேபானேபா 	அவைளப்
ப த் க்	ெகாள் ம்ப 	ைகயைசத்தார்.	பிற 	எல்ேலாைர ம்	ெவளிேய	ேபாகச்
ெசால்லிவிட் 	த த த்த	 ரலில்	ேபசினார்

"ஒன்கிட்ட	ஒ 	சமாச்சாரம்	ேபச	வந்ேதன்	அன்னம்.	இந்தச்	சமயத் ல	ேபசற
தப் த்தான்	என்ன	பண்ற ,	ஏைழ	எளியவங்களால	கால	ேநரத்தப்	பார்க்க

யா .	தக்கப தான்	நாம	நடந் க்க ம்"



"ஒன்ேனாட	ெசாந்தக்காரர்	வந் 	ஒனக் 	ஆயிரம்	 பாய்	தாரதாய்
ெசான்னதாய்க்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	விட் ப்	பி ச்சால்	ெரண்டாயிர ம்	கிைடக் ம்.
நாட்ல	அனாைதயா	இ க்கிறவங்க	கட் டத்	ெதாழிலாளர்க ம்	விவசாயக்
லிக ந்தான்.	இ ல	நம்ம	ெபாழப் 	சர்க்கஸ்	ெபாழப் .	நமக் 	இ.எஸ்.ஐ

ஆஸ்பத்திரி	இல்ல.	அப்ப 	இ ந்தா,	இ ந்தால்	தாயம்மா	அப்ப
ஆகியி க்கமாட்டாள்.	நமக் ன் 	சரியான	சட்ட	திட்டம்	இல்ல.	ேவைலக் த்
தக்கப 	நாம	இயங்க ம்.	நமக் த்	தக்கப 	ேவைல	இயங்கா .	சம்பளத் ல ம்
விதி ைற	இல்ல.	காண் ராக்ட க் த்	தக்கப 	ேரட் 	வாரத் ல	நா 	நாைளக்
ேவல	இல்ல.	ஒன்	 ஷன்	மா ரி	விபத் ல	இறந்தால்	ேகட்க	நாதியில்ல.	நாய்
இறந்தாக் ட	கார்ப்பேரஷன்	 ைதக் ம்.	ஒடம்ைப	விற்கிற	தாசிைய	விட	உைழப்ைப
விற்கிற	நம்ம	பிைழப் 	ேமாசமான	ெபாழப் "

"இந்தப்	ேபாக் க்காகத்தான்	சங்கம்	வச்ேசாம்.	ஒன்	 ஷேனாட	சா ல
காண் ராக்டர்,	சப்-காண் ராக்டர்,	சர்க்கார்	எல்ேலா ேம	சம்பந்தப்பட் க் .
இப்ேபா	டாக்ட ங்க ம்	விபத் ல	இறந்ததாய்	எ திட்டாங்க.	நாங்கேள
காண் ராக்டைர	மிரட் 	உ ட் 	நஷ்ட	ஈ 	வாங்கித்	தந் டலாம்;	அ 	ெபரிய
காரியமல்ல.	ஆனால்	இ 	ஒ 	 ன் தாரண	ேகஸாய்	இ க்க னால.	ேலபர்
ேகார்ட்ல	ேபாய்	வழக் 	ேபாடலாமான் 	நிைனக்ேகாம்.	இ ல	ஒ 	நல்ல	தீர்ப் க்
கிைடச்சால்	பல க் ப்	பலன்	கிைடக் ம்.	எந்தத்	ெதாழிலாளி	 ம்ப ம்
அனாைதயாகா .	ஒ ேவைள	ேகஸ்	ேதாற் ப்	ேபாய்விட்டால்	ேம ம்	பலமா
ேபாராடலாம்.	விடப்ேபாவதில்ைல.

சங்கம்	எ த்த	 ைவத்தான்	ஒன்கிட்ட	ெசால்ேறன்.	நாங்கேள	மறியல்	ெசய்
ெரண்டாயிரம்	 வாயிரம்	ஒனக் 	வாங்கித்	தரட் மா?	இல்ல	ேலபர்	ேகார்ட் க் ப்
ேபாகலாமா?	இ ல	ஒன்	இஷ்டம்	தான்	 க்கியம்.	ஒனக் 	எந்த	வைகயி ம்
உதவத்	தயார்.	மறியலா,	ேகார்ட்டான் 	நீதான்	உத்தர 	ேபாட ம்.
இன்ெனான்ைற ம்	ெசால்லி ேறன்.	ேகார்ட் ,	வழக் ன் 	 ெவ த்தா	நீ
மாசம்	ஒ தடவ,	அப் றம்	வாரம்	ஒ 	தடவன் 	அைலய	ேவண் யி க் ம்.
ஏைழங்க க் 	தீர்ப்பவிட	வாய்தாக்கள்தான்	எதிரிங்க.	இப்ப ப்பட்ட	சிரமத்த
சகிச்சாக ம்.	உனக் 	நஷ்டஈ 	கிைடத்தா ம்	உண் .	கிைடக்காவிட்டா ம்
உண் .	அேத	சமயத்தில்	ஒன்ைன	நாங்க	அனாைதயா	விடமாட்ேடாம்.	என்ன
ெசால்ேற?"

அன்னவ 	விம்மினாள்.	ெபயிண்டர்	பைதபைதத் 	அவள்	அ ேக	ேபானார்.
"என்னம்மா,	என்ன	ெசால்லிட்ேடன்?	ஏன்	அ கிேற?"	என்றார்.

அன்னவ ,	விம்ம க்கிைடேய	ேகவிக்	ேகவி	ெசான்னாள்.

"என்ைன	பணத் க் 	ஆைசப்ப பவள் 	நிைனச்சிட் யேர	அண்ணாச்சி	ஒங்க



ெசால் க் 	உசத்தியா	எ 	இ க்க	 ம்?	எங்க	ஊர்க்காரன்	 பாய்
ஆைசையக்	காட் னான்.	அவைனத்	 ரத்தின 	ெதரிஞ் ம்	உங்க	வாயில	இ ந்
இந்த	மாதிரி	வார்த்த	வரலாமா?	என்ைன	 யநலக்காரியா	நிைனக்கலாமா?
பிளாட்பாரத் ல	நின்ன	என்ைன	க ைணேயா 	பார்த்த	உங்கைள	மறக்க

மா?	என்னக்	காணாதவள்	மாதிரி	ேபான	ஊர்க்காரைன	நிைனக்க	 மா?
என்	 சேனாட	சாவில	எனக் 	என்ன	வ ம்	என்கிற 	 க்கியமல்ல
அண்ணாச்சி.	நீங்க	எந்த	 	எ த்தா ம்	அ 	எனக்காக	மட் ம்
இ க்கப்படா .	எல்ேலா க்காக ம்	இ க்க ம்.	அப்ப 	எல்ேலா க் ேம	ஒ
நன்ைம	ஏற்பட்டால்	என்	 ஷன்	சாவில ம்	ஒ 	அர்த்தம்	இ க் ன்
நிைனப்ேபன்.	அ க	ெசத்த 	இப்பப்	ெபரிசில்ல;	அ கள	மாதிரி	நம்ம	ஆ
இனிேம ம்	சாகாம	இ க்க தான்	ெபரி .	ேகார்ட் க் ப்	ேபாற க்
எ லயாவ 	ைகெய த் ப்	ேபாட மா	அண்ணாச்சி?”

ெபயிண்டர்	ெப மாளால்	ேபச	 யவில்ைல.	அவைள	ேநாக்கிக்	ைகெய த் க்
ம்பிட்டார்.	"நீ	விதைவயாக	அல்ல.	எங்க க் த்	தாயாய்	மாறிட்ேட.	ெவந்தத

தின் 	விதி	வந்தா	சா ற ன் 	மட் ேம	நிைனக்கிற	நம்ம	வர்க்கத் க் 	ஒ
மரியாைதைய,	ஒ 	அந்தஸ்ைத	ெகா த்திட்ட	தாேய"

ெபயிண்டர்	ெப மாளால்	ேமற்ெகாண் 	ேபச	 யவில்ைல.	அவள்	 ன்னால்
அ ,	அப்ேபா தான்	அ 	ஓய்ந்த	அவைள	மீண் ம்	அழைவக்க	வி ம்பாமல்
கண்ணீர்த்	 ளிகள்	தைரயில்	ெதறிக் ம்ப 	ெவளிேய	ஓ னார்.
----------	
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தி ெரன் 	ஒ 	பரப்பரப் .	

ெபண்கள்	 ப்பா 	ேபாட்டார்கள்.	ேகாவிந்தன்	வாயி ம்	வயிற்றி ம்	அ த் க்
ெகாண்டான்.	அன்னவ 	நிமிர்ந் 	பார்த்தாள்.	

கேமா	அல்ல 	உடம்பின்	எந்த	ப திேயா	ெதரியாதப 	ெவள்ைள	ெவள்ைளயான
கட் க்கேளா 	பிணம்	வந்த .	உடம்பின்	ஒவ்ெவா 	உ ப் ம்	அ க்கப்பட் ,
அப் றம்	ைதக்கப்பட் ந்த .	இந்தப்	பிணத்ைத	எ ப்பதற் 	ெதாழிலாளிகள்
கிட்டத்தட்ட	அ ப 	 பாய்வைரக் ம்	அ தார்களாம்.	மனிதாபிமானம்,	அ ப
பாய்க் 	ேமல்	விற்கப்படவில்ைல.

ேவ ,	 ைலயில்	சாத்தி	ைவக்கப்பட்டான்.	ெபண்கள்	ஓலமிட்டார்கள்.	வாய்
நிைறயச்	சிரித் ,	ஒவ்ெவா வைர ம்	அக்கா	என் ம்	தங்கச்சி	என் ம்	பாட்
என் ம்	வய க் த்	தக்கப 	அைழக் ம்	அந்த	வாலிபன்,	வயதா ம்
ன்னாேலேய	இறந் விட்ட	ேசாகத்தில்	எல்லாப்	ெபண்க ம்	தாய்ைமயின்

தவிப்பால்,	தாங்கள்	ெபற்ற	பிள்ைளகைள	பறிெகா த்த 	ேபால்	 லம்பினார்கள்.

அன்னவ வால்	எ ந்தி க்க	 யவில்ைல.	ைககைள	ஊன்றியப 	தவழ்ந்தாள்.
உடேன	இரண் 	 ன் 	ெபண்கள்	அவைளத்	 க்கிக்	ெகாண் 	ேபாய்	பிணத்தின்
அ ேக	ைவத்தார்கள்.	அவள்	வீறிட் க்	கத்தினாள்.

"என்	ராசா!	உன்ைன	உயிேராட	இ க்ைகயிேல	உடம் 	 வ ம்	ெவள்ள	ேவட் ம்
ெவள்ைளச்	சட்ைட மா	இந்தப்பாவி	அழ 	பார்க்கேலன் 	நிைனச் .
ஆஸ்பத்திரிக்காரங்க	உன்ைன	சிங்காரிச் 	விட் க்காங்கேளா?	வா ம்ேபா
ெமாட்டயா	இ ந்த	ஒனக் ,	ெசத்தபிற 	சிங்காரமா?	இந்த	சிங்காரத்தப்
பார்க்கவா,	நான்	பட்டணம்	வந்ேதன்!	அய்ேயா,	என்	ராசாேவாட	 கத்ைத
மைறக்கிற	கட் க்கள	எ ங்கேளன்!	யாராவ 	எ ங்கேளன்!	என்	ராசாேவாட	~
என்	ைவரக்கட் ேயாட	ெமாகத்த	ஒ 	தடைவயாவ 	பாத்தாக ம்."

அவ க் 	என்ன	ெதரி ம்?	அந்தக்	கட் க்கைள	அவிழ்த்தால்	கண்க ம்
ேமாவா ம்	ெநற்றி ம்	தனித்தனியாக	வி ம்	என்பைத	அந்தப்	ேபைதக் 	எப்ப ச்
ெசால்வ ?	எல்ேலா ம்	தயங்கினார்கள்.	அன்னவ ,	அவன்	 கம்	மைறத்த
கட் க்கைள	ஆேவசத்ேதா 	அவிழ்க்கப்	ேபானாள்.	த க்கப்	ேபானவர்கைள
அ க்கக் ட	ேபானாள்.	பிற 	பிணத்ேதா 	பிணமாக	மயங்கிச்	சாய்ந்தாள்.



யாேரா	ேசாடா'	என்றார்.	எவேளா	' க் 	என்றாள்.	அன்னவ ேவா	உைடந் ேபான
ேசாடாபாட் ல்	சிதறல்கள்ேபால,	 க் 	 றான	 க் த் ண் கள்	ேபால,
பிணத்தின்	ேமல்	சாய்ந்தப 	கிடந்தாள்.

ேதர்	வந் 	விட்ட .	 மாைலகள்	ெதாங்கவிடப்பட்டன.	ேமளதாளத்ைத ம்,
சிலம்பக்	கம்பங்கைள ம்,	ெதாழிலாளர்கள்	ேவண்டாெமன் 	த த் 	விட்டார்கள்.
யாேரா	ஒ த்தி	"இந்தத்	ேதர்	தி ம்பி	வ ம்.	ஆனால்,	ேவ 	அண்ணன்."	என்
விட்ட	இடத்ைதப்	 ர்த்தி	ெசய்ய	 யாமல்	அ தேபா ,	அத்தைன	ெபண்க ம்
அ தார்கள்.	ெபயின்டர்	ெப மா க் ம்	மயக்கம்	ஏற்பட்ட .	ஒ 	 ணில்
தன்ைனயிழந் 	சாய்ந் 	கிடந்தார்.	ேகாவிந்தன்	அ ைகயால்
வி ங்கப்பட்டவன்ேபால்,	உைழத் 	உைழத் ,	சி நீரகங்களின்	உைழப் 	நின்
உழ ம்,	தன்	தாயின்	மரணத்திற் 	அ ைகைய	ேசமித் 	ைவக்க
நிைனத்தவன்ேபால்,	ைபத்தியக்காரன்	ேபால்	 ட்டத்ைதப்	பார்த்தப 	நின்றான்.

ஆயிரக்கணக்கில்	திரண்ட	சங்க	உ ப்பினார்கள்-	கட் டத்	ெதாழிலாளர்கள்,
தத்தம்	கிைளச்	சங்கங்களின்	சார்பில்,	ேவ 	என்ற	 ன்னாள்	ெதாழிலாளிக்
மாைல	ேபாட்டார்கள்.	அந்தப்	பிணத்திற் 	 ன்னால்	ைவக்கப்பட் ந்த
தாம்பாளத்தட் ல்	யா ம்	ெசால்லாமேல	இரண் 	 பாய்,	ஐந் 	 பாய்	என்
ேபாட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	நாணயங்கள்	வி ந் 	வி ந் ,	 ங்காமல்

ங் பவைன	 யில்	கைளய	 ற்ப வ ேபால்	ேதான்றிய .

ேவ ,	ரதத்திற் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட் ,	அங்கி ந்த	சிம்மாசனத்தில்
ஏற்றப்பட்டான்.	எளியவர்கள்	சா ம்ேபா தாேன	இப்ப ப்பட்ட	இ க்ைககளில்
உட்கார ம்?	உட்கார்த்தி	ைவக்கப்பட்டவைனப்	பார்த் 	ஆண்	ெபண்	அத்தைன
ேப ம்	ஓலமிட்டனர்.	அன்னவ 	தவிர	அத்தைன	ெபண்க ம்	அ தார்கள்.	

ேதர்	நகர்ந் 	ெகாண் ந்த .	ெத ேவ	நகர்வ 	ேபான்ற	ேதாரைண,	ெத
வைத ம்	 	மைறத்த	மக்களின்	ெமளன	ஊர்வலம்.	ஆலயத்தின்	உற்சவ

ர்த்திையச்	 மந் 	ெசல் ம்	ேத க் ப்	பின்னால்	ேபா ம்	உண்ைமயான
பக்தர்கள் ட,	இந்த	அளவிற் 	உணர்ச்சி	வசப்பட் க்க	மாட்டார்கள்.	இந்த	'சவ
ர்த்திைய	ஏற்றிச்	ெசல் ம்	ேத க் ப்	பின்னால்	ெதாழிலாளர்க ம்,	அவர்களின்

ெதாழிேலா 	சம்பந்தப்படாத	ெபா மக்க ம்,	நடக்க	 யாமல்	நகர்ந்
ெகாண் ந்தார்கள்.	அவசரத்தில்	ஊர்வலத்திற் 	ேபாலீஸ்	 ன்	அ மதி
வாங்கவில்ைல.	ஆனா ம்,	அந்த	ஊர்வலத்தின்	நிசப்தத்திற் க்	கட் ப்பட் ,
பல்லவன்	பஸ்கள்	வழிவிட் 	நின்றன.	ஆட்ேடாக்கள்	அடங்கின.	ெபா மக்களில்
பலர்	மிகப்ெபரிய	அந்த	ஊர்வலத்தின்	காரண	காரியங்கள்	 ரியாமல்	ஏேதா	ஒ
உந் தலில்,	அந்த	மக்கள்	ெவள்ளத்தில்	 ளித் ளியாய்-	ஆ கள்	ஆ களாய்ச்
சங்கமித்தார்கள்.



ேத க் ப்	பின்னால்	வந்த	கட் டத்	ெதாழிலாளர்கள்,	'விபத்தில்	இறந்தால்
பத்தாயிரம்	ெகா 	என்ேறா,	அல்ல 	'எங்கள்	ேவைலைய	ஒ ங் ப த்த	சட்டம்
இயற் 	என்ேறா	ேகாஷம்	இயக்கவில்ைல.	மா 	ேமேல	மா 	கட்ட	சாரம்	கட்
ஏ கிேறாம்.	தவறி	வி ந்தால்	சக்ைகயாேவாம்.	த ப்பதற் 	நாதியில்ைல	என்ற
பழக்கப்பட்ட	பாடைல ம்	பாடவில்ைல.	அந்தப்	பாடைல ம்	அவர்களின்
ழக்கங்கைள ம்,	பிணமான	ேவ ,	ெசால்லாமல்	ெசால்லிக்	ெகாண்

இ ந்தான்.	காட்டாமல்	காட் க்	ெகாண் ந்தான்.

இரண் 	 ைசப்	ெபண்களின்	ேதாள்களில்,	ைகேபாட் த்	ெதாங் பவள்ேபால்
ெநாண் யப 	நடந்த	அன்னவ ,	அந்த	ஜனச த்திரத்ைதப்	பார்த்தாள்.
அத்தைனப்	ேப ம்-	அவர்கள்	எங்ேக	பிறந்தவர்கேளா,	என்ன	சாதியினேரா
மதத்தினேரா	-	அங்ேக	 ,	அவ க்காக	அ வைத	உணர்ந்தேபா ,	அவள்
உள்ளம்	ேலசாகிக்	ெகாண் 	வந்த .	இ நாள்வைர,	அம்மாைவக்	கவனிக்காமல்
இ ந் விட் ,	இப்ேபா 	அதற் ப்	பிராயச்சித்தம்	ெசய்பவன்	ேபால்,
தாய்ப்பாசத்தில்	தவிக் ம்	ேகாவிந்தன்,	தாைய	மறந் ,	தன்	மச்சாைன	நிைனத்
அ கின்றான்.	அத்தைன	ெபண்க ம்	அ கிறார்கள்.	ஏேதா	ஒ 	பாசம்,
அவர்கைளக்	 க் கிற .	அ தான்	பாட்டாளி	வர்க்கப்	பாசேமா?	அவ க் த்
ெதரி ேமா	ெதரியாேதா?	

ஆனால்	ஒன் 	மட் ம்	ெதரிந்த .	

அவள்	அனாைதயல்ல.	பாட்டாளி	வர்க்கத்தில்	ஒ த்தி.	அந்த	பாட்டாளி
இனத்திற்காகப்	பா பட	ேவண் ய	ஒ த்தி	தனிப்பட்ட	தன 	ேசாகத்ைத,
அவர்களிடம்	 மக்கக்	ெகா க்காமல்,	அவர்களின்	 ைமைய	 மக் ம்	அளவிற்
வாங்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் யவள்.	தனக் 	ஏற்பட்ட	நிைலைம,	பிற

ம்பங்க க் 	ேநராமல்	பார்த் க்	ெகாள்ள	ேவண் யவள்.	இ 	ஒ 	நாளில்
தீ ம்	பிரச்ைனயல்ல.	அவள்.	அ 	தீர்வ 	வைரக் ம்,	ஒ நாள்	 ட
ஒயப்ேபாவ ம்	இல்ைல.

அன்னவ 	 ற் ம் ற் ம்	ேநாக்கினாள்.	ஒலத்ைத	உள்வாங்கி	பாசத்ைதக்
கண்ணீராய்க்	காட் ம்	பாட்டாளிப்	பைடையப்	பார்க்கிறாள்.	அவள்	 யரத்ைத
எல்ேலா ம்	பங் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்டதால்	தன 	 ைம	ஐயாயிரத்தில்	ஒன்றாய்க்
ைறந்த ேபால்	ேதான்றிய .	வாழ்ந்த	காலத்ைதவிட	ெசத்தபிற 	பலவானாக-

பல்லாயிரக்கணக்கான	இதயங்கைள	ஒன் 	 ட் 	-	ஒ ங்ேக	இைணப்பவனாகத்
ேதான் ம்	-	தன்	கணவனின்	சடலத்ைத	ெப மிதத்ேதா 	பார்க்கிறாள்.	அவள்
அழக் டா .	அவள்	ஒ 	ேபார்	வீரனின்	மைனவி.	அவள்	நைட	தளரக் டா
அவள்	ஒ 	வீராங்கைன.

அன்னவ 	தனக் த்	ேதாள்	ெகா த்த	இரண் 	ெபண்கைள ம்	பாசம்	ெபாங்கப்



பார்த் விட் ,	ைககைள	எ த் 	அவற்ைற	வீச்சாக் கிறாள்.	தள்ளா ய
கால்கைள	சக்கரமாய்	மாற் கிறாள்.	கம்பீரமாக	நடக்கிறாள்.	கண்ணில்
ெதறிக் ம்	நீர்த் ளிகைள	எைதேயா,	யாைரேயா,	எந்த	அைமப்ைபேயா
ண் விடப்	ேபாகிறவள்	ேபால்	 ண் 	வி கிறாள்.

நான்	என்ப ம்.	நீ	என்ப ம்	விலகி,	எல்லாேம	ெபா 	என்ப ேபால்	உ தியாகி
அவள்	-	

அந்த	ஊர்வலத்தில்	ஒ த்தியாகிறாள்.	
அந்த	ஒ த்திேய	ஊர்வலமாகிறாள்.	
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